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61. KITAB KEUTAMAAN

r. Firman Allah, 'ltJttfi €Wi git;t,ti,in f1!6r qjf r;

i -rli yt *'i5;;i b1. r li tu.;:.., Hai M an usia, s esungguhnya Kami

Menciptakan Kamu Dari Seorang Laki-laki dan Seorang
Perempuan dan Menjadikan Kamu Berbangsa-bangsa dan

Bersuku-suku supaya Kamu Saling Kenal Mengenal.

Sesungguhnya Orang yang Paling Mulia di antara Kamu di Sisi
Allah Adalah Orang yang Paling Bertakwa di antara Kamu." (Qs.

Al Hujuraat [49]: 13) Dan Firman-Nya, ?;oi;u* qirUr tjl36

4')'6?b it3 iirr L1 ir;il'; "Dan Bertakwalah Kepada Allah yang

Dengan (Mempergunakan) Nama-Nya Kamu Saling Meminta Satu

Sama Lain, Don (Peliharalah) Hubungan Silaturrahim.
Sesungguhnya Allah selalu Menjaga dan Mengawasi Kamu." (Qs.

An-Nisaa' [a]: 1) dan semboyan jahiliyah yang dilarang.

Syu'ub: Nasab yang jauh. Sedangkan Qaba'il lingkupnya
lebih kecil daripada itu.
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348g.pu.i Su'ia tin loUair, dari Ibnu Abbas r<A, "Dqn Kami

menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku'suku supaya kamu

saling mengenal". Dia berkata, "Asy-Syu'ub (berbangsa-bangsa)

adalah kabilah yang besar. Sedangkan qaba'il (bersuku-suku) adalah

marga".

3490. Dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari bapaknya, dari Abu

Hurairah RA, dia berkata, "Dikatakan, 'Wahai Rasulullah, siapakah

manusia yang paling utama?' Beliau menjawab, 'Yang paling

bertah,va di antara mereka'. Mereka berkata, 'Bukan tentang ini yang

kami tanyakan kepadamu'. Beliau bersabda, 'Yusuf Nabi Allah'."

.l z-

^;' ,FL :Ju 
"Flj ; ,)S *
t.

'qJ 
ti :'Jv aJ* ci'd U)

'rk'# 
'Uu 

{$ a, oki &')

3491. Dari Kulaib bin Wa'il, dia berkata, anak tiri Nabi SAW

(Zunab putri Abu Salamah) menceritakan kepadaku, aku berkata

kepadanya, "Bagaimana pendapatmu tentang Nabi SAW, apakah ia

)i;; ils ^* ?nr 'oa

.,lfr- t* "* A

'&'t ql; h' ,b UtIJ_-\)

*i; h' , 
jU i -ir *iriL' !,.'.
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berasal dari Mudhar?" Dia berkata, "Lalu dari manakah kalau bukan

dari Mudhar? Dari bani Nadhr bin Kinanah."

:Uu 'J":),1Lr, *) y\t* d,1;,i* 7tt;
-{tit, r>)\,,,.1u, * *j ^)L il' Jt" ar ,S';, ,#

,i*i ,q'-tt, -;0tk'4 'Uu wk V
',1 ok i'fttr+ il' ;*'*:tt
i -Vit nj u ok t;i,, vt

.dtK

3492. Dari Kulaib, anak tiri Nabi SAW -aku kira dia adalah

Zainab- berkata, "Rasulullah SAW melarang dubba', hantam,

muqayyar, dan muzaffat. " Aku berkata kepadanya, "Beritahukan
kepadaku, dari manakah asal Nabi SAW, apakah dari Mudhar?" Dia
berkata, "Dari manakah kalau bukan dari Mudhar? Dia dari keturunan

Nadhr bin Kinanatr."

t\U-Io,/ i. i, I t, c. tc. t. .
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3493. Dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah

SAW, beliau bersabda, "Kalian mendapati manusia bagaikan

tambang; yang paling baik di antara merekn di masa jahiliyah, itu
pula yang paling baik di antara dalam Islam apabila mereka

memahami agama. Dan kalian dapati sebaik-baik manusia dalam

untsan ini (pemerintahan) adalah yang paling tidak suka kepadanya."
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3494. "Kalian dapati seburuk-buruk manusia adalah yang

memiliki dua wajah; yang datang kepada mereka itu dengan satu

wajah, dan mendatangi mereka ini dengan wajah yang lain."

t,t\,

,I-') ^)L ^t 
,_+*

e;,.S't"#.

3495. Dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW

bersabda, "Manusia mengikut kepada Quraisy dalam urusan ini; yang

muslim mengikut mereka yang muslim, dan yang kafir mengikut

mereka yang kafir."
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3496. "Manusia adalah tambang; yang paling baik di antara

mereka pada masa jahiliyah, itu pula yang paling baik di antara

mereka pada masa Islam, jika mereka memahami ogama. Kalian
mendapati sebaik-baik manusia adalah yang paling tidak suka

terhadap urusan ini (pemerintahan) hingga ia jatuh padanya."

,,Sv <j.-fll ei\'ril' lt> r& \t *, t# /t* ajv c
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3497 . Dari Thawus, dari Ibnu Abbas RA, 'Kecuali kecintaan

pada kerabot'. Dia berkata, "Sa'id bin Jubair berkata, 'Kerabat

Muhammad'." Maka dia berkata, "sesungguhnya Nabi SAW, tidak

satupun marga dalam bangsa Quraisy melainkan beliau memiliki

hubungan kerabat padanya. Maka turunlah ayat ini kepadanya tentang

itu. Kecuali kalian mempererat kekerabatan antara aku dengan

kalian."

i,G rii r; "r 
iJu *'r yil' ,p 'd,:r*-)n ,rj *

: i';tJ^i u.,tat q.=Ft y't\*:rr,gF ;-: 4,
.:pi 4.: €. fb})r -,uii Jt*i

3498. Dari Abu Mas'ud, dia menisbatkannya kepada Nabi

SAW, bahwa beliau bersabda, "Dari arah sini datang fitnah, dari

arah timur. Kekasaran dan kekerasan hati pada faddadin penduduk

wabar (nomaden), di pangkal-pangkal ekor-ekor unta dan sapi, pada

(sulai Rabi'ah dan Mudhar."

'e :Jv'o,-?nr qrr;r;(l oi;'St * i ^* ej ?
-.c Jz -: - .c t 
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a ' A '
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3499. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa Abu

Hurairah RA berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

"Keangkuhan dan kesombongan pada faddadin penduduk wabar
(nomaden), ketenangan pada pemilik kambing. Iman di Yaman dan

hikmah di Yaman."

Abu Abdillah berkata, "Dinamakan Yaman karena berada di

kanan $,tamiin) Ka'bah, sedangkan Syam karena berada di kiri Ka'bah.

Al Masy'amah bermakna yang kiri. Tangan kiri disebut syu'maa. Dan

sisi badan bagian kiri disebut asy'am."

Keterangan Hadits:

(B ismillaahirahmaanirrahiim. B ab Keut amaan). Demikian yang

tercantum pada catatan-catatan sumber Shahih Bukhari yang sempat

saya periksa. Namun, penulis kitab Al Athraf dan pada sebagian kitab

Syarah Bukhari disebutkan bahwa Imam Bukhari berkata, "Kitab
Keutamaan". Berdasarkan versi pertama (bab keutamaan) maka ini
masih termasuk bagian pembahasan tentang cerita para nabi.

Sedangkan menurut versi kedua, maka dianggap sebagai pembahasan

yang terpisah.

Menurut saya, versi pertama lebih tepat. Karena dari sikap Imam
Bukhari dapat diketahui bahwa dia hendak menuturkan biografi Nabi

SAW, dengan cara mengumpulkan semua yang berkaitan dengan

beliau dari awal hingga akhir. Pada bagian pendahuluan, dia mulai

menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan nasab. Dari sini maka dia
menyebutkan sejumlah perkara yang berkaitan dengan kabilah,
larangan semboyan jahiliyah (karena umumnya kebanggaan mereka di
dasari oleh nasab), dan sifat-sifat Nabi SAW, kesempurnaan serta

mukjizatnya. Kemudian pembahasan meluas sampai pada keutamaan

para sabahat beliau SAW, lalu diikuti penjelasan keadaan beliau
sebelum hijrah dan peristiwa-peristiwa di Makkah, maka dia

menyebutkan pengutusan beliau SAW sebagai nabi, kisah keislaman

para sahabat, hijrah ke Habasyah, Isra' dan Mi'raj, utusan Anshar, dan

FATHUL BAARI - 7



hijrah ke Madinah. Setelah itu, dia (Imam Buklrari) menyebutkan

peperangan secara berurutan 
-menurut 

parldangannya- dan di

akhiri dengan kisah wafatnya beliau SAW. Inilah akhir dari bab ini,

dan ia masih termasuk bagian cerita para nabi, dirnana Imam Bukhari

mengakhiri pembahasannya dengan biografi penutup para nabi.

,j0 ft U ir:t rJl |.61 6 U Wohai sekatian manusia,

sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan

seorang perempuan...). Imam Bukhari hendak menyebutkan

kandungan ayat ini, yaitu keutamaan atau kedudukan di sisi Allah

hanya dinilai berdasarkan ketakwaan, yaitu menaati-Nya dan tidak

berbuat maksiat kepada-Nya.

Dalam salah satu hadits telah dijelaskan mengenai hal itu. Ibnu

Khuzaimah dan Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab Shahih-nya,

dan Ibnu Mardawaih dalam kitab tafsimya, dari Abdullah bin Dinar,

dari Ibnu lJmar, dia berkata , 61 ;Jvi *t el- Pt y il' .}la 4, ''p
},6r ,}"61 6 U .s,*s $a;tr ",# 

|<b ii:,i ii ii,r lfi ,oril' r$ *;
61 ,.61 6 U> tu t i' ,rb r-^ g 7A't,1' ,rt; 

"i"f V iy"i t'>v;

@l't F q itit, (Nabi SAW berkhutbah pada saat pembebasan

kota Makkah. Beliau bersabda, 'Amma ba'du, wahai sekalian

manusia, sesungguhnya Allah telah menghilangkan fanatisme dan

kebanggaan jahiliyah dari kalian. lilahai sekalian manusia, manusia

ada dua kelompok; mukmin yang bertakwa dan mulia di sisi Allah,

dan pelaku dosa yang celaka dan hina di sisi Allah'. Kemudian beliau

membaca ayat,'Wahai seknlian manusia, sesungguhnya Kami telah

menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan'.).

Para periwayat hadits ini tergolong tsiqah (terpercaya). Hanya saja

Ibnu Mardawaih menyebutkan bahwa Muhammad bin Al Muqri

(periwayat hadits itu dari Abdullah bin Raja' dari Musa bin Uqbah),

telah melakukan kesalahan dalam menyebutkan Musa bin Uqbah,

bahkan yang benar adalah Musa bin Ubaidah. Sementara Musa bin

Uqbah seorang periwayat yang terpecaya dan Musa bin Ubaidah

adalah periwayat yang lemah. Muhammad bin Muqri dikenal banyak

_ FATHUL BAARI



menukil dari Musa bin Ubaidah. Demikian juga yang dinukil oleh
Ibnu Abi Hatim dan selainnya.

Imam Ahmad, Al Harits, dan Ibnu Hatim meriwayatkan dari
Abu Nadhrah, diceritakan kepadaku oleh orang yang menyaksikan
khutbah Nabi SAW di Mina, dan beliau SAW berada di atas unta.

Beliau bersabda, 'd;P.'P f ff .Ur, '6r;i'otJ ,\r1"n3!.1.11 },6r #j ri

f#f nr y €'p ,eteitu.,rt'-r*i * r*\ t', Wi P lwotoi
manusia, sesungguhnya Rabb kamu adalah satu, dan sesungguhnya

bapak kamu adalah satu. Ketahuilah, tidak ada kelebihan bagi orang
Arab atas orang Ajam (non-Arab), dan tidak pula orang fterkulit)
hitam atas orang (berkulit) merah, kecuali dengan ketakwaan. Sebaik-
baik kamu di sisi Allah adalah yang paling bertah,va di antara kamu".

t$Ua.(Agar kamu saling mengenal). Maksudny a, agar sebagian

kamu mengenal sebagian yang lain karena nasab. Dikatakan, fulan
anak dari fulan anak dari fulan. Penafsiran ini dinukil Ath-Thabari
dari Mujahid.

ie)\1 : o** ,gir li,r rfiry d!: (Dan firman-Nya, 
,,Dan

bertakwalah kepada Allah yang dengan [mempergunakanJ nama-Nya
kamu saling meminta satu sama lain, dan [peliharalahJ hubungan
kekeluargaan). Ibnu Abbas berkata, "Yakni, berhati-hatilah dengan
hubungan kekeluargaan dan sambunglah." Perkataan Ibnu Abbas ini
dikutip oleh Ibnu Abi Hatim. Kata arfuaam adalah bentuk jamak dari
kata rahim/rafum. Maksud dzawil arhaam adalah kerabat. Namun,
kadang digunakan untuk seseorang yang masih memiliki hubungan
nasab.

Bacaan (qira'ah) yang masyhur bagi ayat itu adalah 'arhaama'
(yuk i berbaris fathah pada huruf akhir), dan penafsiran di atas

didasarkan pada versi ini. Sementara Hamzah membaca 'arhaami'
(yakni berbaris kasrah pada huruf akhir). Lalu para ulama berbeda
pendapat dalam menjelaskan kedudukannya pada konteks ayat.
Menurut sebagian ulama, ia berbaris kasrah karena dipengaruhi oleh

FATTIUL BAARI -



huruf ba' pada kata bihi yang disebutkan sebelumnya. Hanya saja

huruf ba' ini tidak diulang lagi karena yang demikian diperbolehkan

dalam bentuk jamak. Akan tetapi menurut ulama Bashrah hal itu tetap

tidak diperbolehkan.

Sebagian sumber mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud membaca

ayat tersebut dengan, 'arhaamu ' (yakni berbaris dhammah pada huruf
akhir). Kalau berita ini benar, maka kedudukannya sebagai Subjek

(mttbtada'), dan predikatnya (khabar) tidak disebutkan secara

tekstual, dimana seharusnya adalah; di antara hal yang perlu ditakuti,

atau di antara apa yang kamu saling meminta dengan menggunakan

nama-Nya.

Maksud penyebutan ayat tersebut di tempat ini adalah sebagai

isyarat tentang perlunya mengetahui nasab, karena dari sini diketahui

dzawil arham (kerabat) yang diperintahkan untuk dipelihara hubungan

dengannya. Ibnu Hazm menyebutkan pada mukadimah krtab An-
Nasab satu pasal tersendiri untuk membantah mereka yang

mengatakan bahwa ilmu nasab termasuk ilmu yang tidak bermanfaat,

dan bila tidak diketahui pun tidak akan menimbulkan mudharat.

Bahkan menurutnya, dalam ilmu nasab terdapat hal-hal yang wajib
diketahui oleh setiap individu; ada yang sifatnya fardhu kifayah, dan

ada yang hanya mustahab (disukai). Dia berkata, "Di antara

contohnya adalah; mengetahui bahwa Muhammad Rasulullah SAW
adalah putra Abdullah A1 Hasyimi dan barangsiapa yang mengatakan

beliau bukan keturunan bani Hasyim maka dia telah kafir, mengetahui

bahwa khalifah berasal dari Quraisy, mengetahui orang yang memiliki
hubungan rahim agar dihindari dalam pernikahan, mengetahui orang

yang dapat diwarisi dan mewarisi, mengetahui siapa yang wajib dijaga

hubungan dengannya, wajib diberi nafkah, serta wajib dibantu,

mengetahui para ummahatul mukminin (dan bahwa menikahi mereka

haram atas orang-orang mukmin), dan mengetahui para sahabat

(dimana mencintai mereka adalah keimanan serta membenci mereka

adalah kemunafikan)."

10 
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Dia juga berkata, "Di antara ahli fikih ada yang membedakan

(hukum) upeti dan perbudakan antara bangsa Arab dan Ajam (non-

Arab), maka kepentingannya terhadap ilmu nasab lebih ditekankan.

Demikian juga mereka yang membedakan (hukum) antara Nasrani

bani Taghlib dan selain mereka dalam upeti dan pelipatgandaan

sedekah." Kemudian dia berkata, "Umar tidak menetapkan diwan
(registrasi penduduk) melainkan berdasarkan kabilah. Sekiranya

bukan ilmu nasab niscaya dia tidak akan mampu melaksanakan

pekerjaan itu. Lalu tindakan Umar telah diikuti oleh lJtsman, Ali, dan

selain keduanya."

Ibnu Abdil Barr berkatapada bagian awal kitabnya An-Nasab,
"Aku bersumpah, mereka yang mengatakan bahwa ilmu nasab adalah

ilmu tidak bermanfaat dan bila tidak diketahui maka tidak ada

bahayanya, sungguh mereka tidak berpikir objektif." Perkataan sempa

telah dinisbatkan langsung kepada Nabi SAW, tapi jalur
periwayatannya tidak akurat. Lalu dinukil pula dari Umar tetapi
sanad-nya tidak benar. Bahkan yang disebutkan dalam hadits marfu'
adalah sabdanya, Eo\1 y, o,Y 6 '€lUt q tfu (Pelajarilah

nasab-nasab kamu yang dapat menyambung hubungan kekeluaygaan

di antara kamu). Riwayat ini memiliki sejumlah jalur periwayatan,
dan yang paling orisinil adalah riwayat Ath-Thabarani dari hadits Al
Alla' bin Khanjah. Pemyataan senada dinukil juga dari Umar seperti

dikutip oleh Ibnu Hazm beserta sanad-nya, dan para periwayatnya

tergolong tsiqah (terpercaya), hanya saja sanad-nya munqathi'
(terputus).

Adapun riwayat yang mencela mempelajari nasab, nampaknya

harus dipahami dalam konteks mempelajari melebihi kebutuhan,

hingga menyibukkan diri dari sesuatu yang lebih penting. Sedangkan

riwayat yang memuji mempelajari nasab dipahami dalam lingkup
seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hazm. Tentu saja, batasan seperti

ini tidak hanya berlaku bagi ilmu nasab.

(Dan semboyan jahiliyah yang dilarang). Hal ini akan

disebutkan beberapa bab mendatang.
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U.5 i')i g$t: iry' f$r' !-i!' (Asy-Syu'ub adalah nctsab

yang jauh, sedangkan kabilah lingkupnya lebih kecil daripada itu). Ini
adalah perkataan Mujahid sebagaimana dinukil Ath-Thabari darinya.
Abu Ubaidah berkata, "Contoh syu'ub adalah Mudhar dan Rabi'ah,
sedangkan 'kabilah' adalah yang lebih kecil daripada itu."

Hadits pertama pada bab ini dinukil oleh Imam Bukhari dari
Abu Bakar (yakni Ibnu Ayyasy Al Kufi), dan demikian pula dengan

sanad-sanad lainnya. Abu Hushain yang disebutkan pada sanad hadits
pertama adalah Utsman bin Ashim.

'ota1t ,gA'i .irb*' 'Ug, qi:rlt (Asy-Syu'ub adalah kabitah

yang besar, sedangkan kabilah lebih kecil cakupannya daripada itu).

Maksudnya, lafazh' qaba'il' (kabilah) dalam Al Qur' an sesuai makna
yang dikenal dalam istilah ahli nasab, yakni marga. Ath-Thabari
menukil hadits ini dari Khallad bin Aslam dan Abu Kuraib, keduanya
dari Abu Bakar bin Ayyasy melalui sanad seperti di atas. Akan tetapi
disebutkan pada teks riwayat, "Asy-Syu'ub al Jimaa", artinya
kumpulan marga-marga yang terpisah-pisah. Khallad berkata: Abu
Bakar berkata, "Kabilah itu seperti bani Tamim, dan yang lebih kecil
dari itu, seperti aJkhadz."

Sementara Az-Zubair bin Bakkar dalam kitab An-Nasab
membagi kepada; Syu'ub, kabilah, imarah, bathn, fakhdz, lalu

fashilah. Sebagian ulama menambahkan jazm sebelum syu'ub, dan
asyirah sesudah fashilah. Sebagian lagi menambahkan sesudah

asyirah; usyrah, kem:udian itrah. Contoh komunitas yang disebut

Jazm adalah Adnan, Syu'ub adalah Mudhar, kabilah adalah Kinanah,
Imarah adalah Quraisy. Sedangkan contoh-contoh komunitas
selanjutnya sudah cukup jelas.

Ditemukan pula dalam percakapan mereka beberapa kata yang

sinonim dengan nama-nama terdahulu. Seperti; hayyi, bait, aqilah,
arumah, jurtsumah, rahth, dan selain itu. Kemudian nama-nama ini
diurut oleh Muhammad bin As'ad An-Nassabah (ahli nasab) yang

dikenal dengan sebutkan Al Harrani. Dia berkata, "Jazm, jumhur,
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syo'b (syu'ub), kabilah, imarah, bathn, fakhz, asyirah, fashilah, rahth,
usrah, itrah, kemudian dzurriyyah." Tapi ulama selain beliau
menambahkan tiga nama lagi, yaitu; bait, hayyi, dan jimaa '. Dengan
demikian ada 10 nama yang ditambahkan kepada nama yang
disebutkan Zubair.

Abu Ishaq Az-Zajjaj berkata, "Qaba'ilbagi bangsa Arab sama

seperti asbath bagi bani Israil. Makna qabilah (kabilah) adalah
perkumpulan (komunitas). Segala yang terkumpul pada sesuatu

disebutkan 'qabilah' (kabilah). Nama ini diambil dari kata 'qaba'il
syajarah ', yakni dahan-dahan pohon, atau dari kata qaba'il ra's, yakni
bagian-bagian kepala. Dinamakan demikian karena semuanya

berkumpul pada sesuatu. Sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud
oleh 'syu'ub' pada ayat itu adalah komunitas non-Arab, sedangkan
qaba'il adalah komunitas Arab.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan tujuh hadits, yaitu:

Pertama, hadits Abu Hurairah, "Dikatakan, 'Wahai Rasulullah,
siapakah manusia yang paling mulia?' Beliau menjawab, 'Yang paling
bertahua di antara mereka'. " Imam Bukhari menyebutkan hadits ini
secara ringkas, dan selengkapnya telah dikutip pada kisah Nabi yusuf
AS. Maksud penyebutannya di tempat ini cukup jelas. Hanya saja
Yusuf AS dikatakan manusia paling mulia, karena dirinya adalah nabi
keempat dari satu garis keturunan secara beruntun, dimana hal seperti
ini tidak didapati pada selain beliau AS. Sesungguhnya kemuliaan
terkumpul pada nasabnya dari dua sisi.

Kedua, hadits Kulaib bin Wa'il.

f.tt i * V (Dari Kulaib bin Wa'il). Demikian keterangan

yang akurat. Affan meiwayatkan dari Abdul Wahid, dia berkata, "Dari
Ashim bin Kulaib". Riwayat Affan dinukil Al Isma'ili dan kesalahan
yang terjadi berasal dari Affan. Kulaib bin Wa'il adalah seorang
tabi'in Kufah, yang berasal dari Madinah. Dia seorang periwayat yang
terpercaya menurut semua ulama, hanya saja Abu Zur'ah telah
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melemahkannya tanpa alasan. Tidak ada riwayatnya dalam Shahih
Bukhari kecuali hadits ini.

*t y h' .J- '4, Ur, e:r, (Diceritakan kepadaku oleh anak

tiri Nabi SArn. Dia adalah Zainab anak perempuan Ummu Salamah,

istri Nabi SAW.

\j6 q lf 3f ry ,,rt,t (Dia berkata, "Darimanakah ia kalau

bukan dari Mudhar?"). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan,

"Maka siapakah dia?" Kalimat ini mengambil bentuk pertanyaan

yang berindikasi pengingkaran. Yakni, dia tidak lain adalah berasal

dari Mudhar.

# (Uuana). Dia adalah Ibnu Nazar bin Ma'ad bin Adnan.

Adapun nasab antara Adnan hingga Ismail bin Ibrahim masih
diperselisihkan seperti yang akan dijelaskan. Sedangkan dari Nabi
SAW hingga Adnan telah disepakati. Ibnu Sa'ad berkata dikitab Ath-
Thabaqat, "Hisyam bin Al Kalbi menceritakan kepada kami, bapakku
mengajarkan kepadaku 

-dan 
saat itu aku masih anak-anak- tentang

nasab Nabi SAW. Dia berkata, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul
Muththalib, dan dia serupa dengan Al Hamad Ibnu Hasyim, namanya

adalah Amr bin Abdi Manaf, namanya adalah Al Mughirah bin

Qushay, namanya adalah Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin
Lu'ay bin Ghalib bin Fihr -dan inilah pangkal dari suku Quraisy.
Adapun sesudah Fihr tidak dinisbatkan kepada Quraisy, bahkan

dinisbatkan kepada Kinan- Ibnu Malik bin Nadhr, dan namanya

adalah Qais bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah, dan namanya

adalah Amr bin Ilyas bin Mudhar." Ath-Thabari meriwayatkan
melalui sanad yang jayyid dari Aisyah, dia berkata, 'Nasab manusia

cukup jelas hingga Ma'ad bin Adnan".

Sebagian mengatakan penamaan Mudhar diambil dari

kebiasaannya yang kecanduan minum susu yang asam. Akan tetapi
pernyataan ini perlu ditinjau kembali. Sebab konsekuensinya ia
memiliki nama lain sebelum diberi gelar Mudhar. Hanya saja mungkin
dikatakan bahwa namanya adalah terambil dari kata tersebut, dan
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tidak mesti memiliki sifat seperti itu saat diberi nama. Dia adalah

orang pertama yang menggiring unta sambil berdendang.

Ibnu Habib meriwayatkan dalam kitabnya At-Tarikh dari Ibnu
Abbas, dia berkata, "Adnan dan bapaknya serta anaknya; Ma'ad,
Rabi'ah, Mudhar, Qais, Tamim, Asad, dan Dhabbah meninggal dalam
keadaan memeluk Islam berdasarkan millah Ibrahim."

Az-Zubair bin Bakkar meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu
Abbas, ,# 6g qP q) 1') ,* t* 1 (Janganlah kalian mencaci

maki Mudhar dan Rabi'ah, karena sesungguhnya keduanya adalah
muslim). Ibnu Sa'ad mengutip riwayat mursal Abdullah bin Khalid
yang dia nisbatkan kepada Nabi SAW, '&i it iti L';ri # ,.f,., X

(Janganlah kalian mencaci maki Mudhar, karena sesungguhnya ia
telah memeluk Islam).

LJUS i. )air ,;. 6 (Dari bani Nadhr bin Kinanaft). Ahmad dan. 7'! \.
Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari hadits Al Asy'ats bin Qais Al Kindi,
dia berkata, s', ',rn :'Ja -qlr t * \'€Jt '& j 61, lt J?: U C
Uq i y\r gku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami

mengira engkau berasal dari kami' [yalcni dari YamanJ, beliau
bersabda, 'Kami berasal dari bani Nadhr bin Kinanah'.).

Kemudian Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari hadits Amr bin Al Ash
melalui sanad yang lemah, dari Nabi SAW, |-:ir1,1' lf i. iXil 61

;+k '"ii u,t ? ',)ri '# :J,o ,a:g /. Ht * ,t (Aku adalah

Muhammad bin Abdullah... lalu beliau menyebutkan nasabnya

hingga. An-Nadhr bin Kinanah. Barangsiapa mengatakan selain itu,
maka dia telah berdusta).

Nadhr adalah pangkal nasab kaum Quraisy. Hal ini akan
disebutkan pada bab berikutnya. Adapun Kinanah adalah pangkal
nasab penduduk Hijaz. Imam Muslim menukil dari hadits Watsilah
dari Nabi SAW, ,eit6 "A U"; ,get': 1ttU;"t n': U nS gLbr Ut'O1
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.:6' ,1 q ;.r&t ,f6 ,t f"i U ,&tt (Sesungguhnya Attah

memilih Kinanah dari anak lsmail, dan memilih Quraisy dari

Kinctnah, dan memilih bani Hasvim dari Quraisy, serta memilihku

dari bani Hasyim). Lalu Ibnu Sa'ad menukil rirvayat mursal Abu

Ja'far Al Baqir, ,t ,t +ki' * € 3[}t i F-j U fb ,f ')st i
ftti (Kemudian memilih bani Hasyim dari Quraisy, kemudian

memilih bani Abdul Muthalib dari bani Hasyim).

'$-: @f: (Aku kira dia adalah Zainab). Seakan-akan yang

berkata demikian adalah Musa. Sebab Qais bin Hafsh dalam riwayat

sebelumnya telah menegaskan bahwa yang dimaksud adalah Zainab.

Sementara guru keduanya adalah satu. Namun, Al Ismaili

meriwayatkan dari Hibban bin Hilal, dari Abdul Wahid, "Aku tidak

mengetahuinya selain Zainab." Dengan demikian, seakan-akan

keraguan tersebut berasal dari guru mereka yang bernama Abdul

Wahid. Pada satu kesempatan dia menyampaikan secara tegas, dan

pada kesempatan lain menyebutkannya disertai keraguan.

:f.n, ,F Pi y io' *p i' ir"; g @abi sAW metarang

[menggunakanJ Dubba'). Penjelasannya akan disebutkan pada

pembahasan tentang minuman. Imam Bukhari menyebutkannya di

tempat ini karena telah mendengar hadits dalam bentuk seperti itu, dan

bagian inilah yang langsung dari Nabi SAW pada hadits tersebut.

Oleh karena itu, dia menganggap kalimat ini tidak dapat dihapus dari

teks hadits. Hanya saja hal ini tidak menjadi kebiasaan Imam Bukhari,

karena terkadang dia menyebutkan hadits sebagaimana adanya seperti

di tempat ini, dan terkadang hanya menyebutkan bagian yang

dibutuhkannya, sebagaimana yang telah disebutkan berulang kali di

beberapa tempat.

?iri #rt (Muqayyar dan Muzaffat). Demikian yang

tercantum di tempat ini, yakni dengan kata, "muqayyar". Abu Dzar

berkata, "Kata ini salah. Adapun yang benar adalah 'Naqiir'."
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Pemyataan ini cukup beralasan agar tidak te{adi pengulangan kata.

Sebab' Muqayyar' sama dengan' Muzaffat'.

Ketiga, hadits Abu Hurairah RA yang terdiri dari tiga hadits.

Hadits pertama diriwayatkan melalui Ishaq bin Ibrahim bin Rahawaih.

,s:ti,3 u,tit tt:y (Kalian dapati manusia bagaikan barang

tambang) yakni memiliki asal yang berbeda-beda. Kata ma'aadin
adalah bentuk jamak dari kata ma'dan, artinya sesuatu yang

terpendam dalam bumi. Terkadang ia sangat berharga dan terkadang
pula tidak. Demikian halnya dengan manusia.

tal)' € el,V #or' € i:tg (Yang paling baik di antara

mereka pada masa jahiliyah, itu pula yang paling baik cli antara
mereka dalam Islam). Letak persamaannya adalah bahwa jika barang

tambang yang ada dalam bumi itu dikeluarkan maka akan tampak apa

yang tersembunyi tanpa mengalami perubahan sifatnya. Demikian
halnya kemuliaan, tidak akan mengalami perubahan pada dzatnya.
Bahkan orang yang mulia pada masa jahiliyah dan dianggap sebagai
pemimpin, jika ia masuk Islam maka kemuliaan itu tetap ada padanya,

dimana ia akan lebih mulia dibanding orang-orang yang masuk Islam
dan memiliki kedudukan lebih rendah darinya pada masa jahiliyah.

Adapun sabda beliau SAW, 'Apabila mereka memahami
agama', merupakan isyarat bahwa kemuliaan dalam Islam itu tidak
sempurna, kecuali bila seseorang memahami agama. Atas dasar ini
manusia terbagi menjadi empat bagian berikut lawannya masing-
masing:

Pertama, orang yang mulia pada masa jahiliyah, lalu masuk
Islam dan memahami agama. Lawannya adalah orang yang rendah

pada masa jahiliyah dan tidak masuk Islam serta tidak memahami

agama.

Kedua, orang yang mulia pada masa jahiliyah, lalu masuk Islam
dan tidak memahami aganla. Lawannya adalah orang yang rendah

pada masa jahiliyah, dan tidak masuk Islam, tetapi memahami agama.
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Ketiga, orang yang mulia pada masa jahiliyah, tetapi tidak

masuk Islam dan tidak memahami agama. Lawannya adalah orang

yang rendah pada masa jahiliyah, kemudian masuk Islam dan

memahami agama.

Keempat, orang yang mulia pada masa jahiliyah dan tidak

masuk Islam, tetapi memahami agama. Lawannya adalah orang yang

rendah pada masa jahiliyah, tetapi masuk Islam dan tidak memahami

agama.

Kelompok yang paling mulia adalah mereka yang mulia pada

masa jahiliyah, kemudian masuk Islam dan memahami agama. Pada

tingkat berikutnya adalah mereka yang rendah pada masa jahiliyah,

kemudian masuk Islam dan memahami agama. Berikutnya lagi adalah

orang yang mulia pada masa jahiliyah, kemudian masuk Islam, tetapi

tidak memahami agama. Tingkat terendah adalah orang yang rendah

pada masa jahiliyah, kemudian masuk Islam dan tidak memahami

agama. Adapun mereka yang tidak masuk Islam tidak memiliki nilai,

baik mereka itu mulia atau rendah, memahami agama atau tidak'

Maksud kemuliaan adalah mereka yang memiliki akhlak terpuji,

seperti dermawan, menjaga kehormatan, santun, dan sebagainya. Lalu

menjauhi akhlak yang tercela, seperti kikir, jahat, aniaya, dan

sebagainya.

Hadits kedua dalam hadits Abu Hurairah RA di tempat ini

adalah sabdanya, "Dan kalian dapati sebaik-baik manusia dalam

urusan ini..."

oil:.lr rjil d ,16' i* u:Yt (Dan kalian dapati sebaik-baik

manusia dalam untsan ini). Maksudnya, dalam masalah

kepemimpinan dan pemerintahan. Adapun sabda beliau SAW, "Yang

paling tidak suka kepadanya di antara mereka", mengandung

pelajaran bahwa masuk ke dalam lingkungan tidak disukai dari satu

sisi karena beratnya beban yang akan dipikul. Namun, rasa tidak suka

untuk memerintah akan sangat dirasakan oleh mereka yang berakal

sehat dan memiliki agama yang baik. Hal itu dikarenakan sulitnya
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menegakkan keadilan dan membimbing manusia untuk meninggalkan

kezhaliman. Disamping adanya tuntutan Allah terhadap mereka yang

memegang urusan pemerintahan, atas hak-hak para hamba-Nya. Tentu

saja, bahwa orang yang takut terhadap Tuhannya, niscaya dirinya

lebih baik.

Adapun sabda beliau SAW pada jalur berikutnya, "Dan kalian

dapati sebaik-baik manusia, adalah manusia yang paling tidak suka

terhadap urusan ini, hingga ia jatuh padanya", telah membatasi

pernyataan yang umum sebelumnya. Lalu terjadi perbedaan para

ulama dalam memahami kalimat, "Hingga terjatuh padanya".

Sebagian berkata, "Maknanya adalah; bahwa orang yang tidak
memiliki ambisi untuk menjadi pemimpin dan tidak pula

mengharapkannya, lalu tiba-tiba dia diangkat tanpa memintanya,

maka rasa tidak suka itu akan hilang darinya, karena dia menyadari

bahwa Allah akan membantunya mengemban tanggung jawab

tersebut. Dia merasa keamanan agamanya terjamin (dari fitnah)
setelah sebelumnya dia mengkhawatirkannya. Oleh karena itu, para

generasi salaf yang telah memegang tampuk pemerintahan menyukai

untuk tetap melanjutkan tugasnya hingga terbunuh dalam tugas

tersebut. Kemudian sebagian mereka yang diturunkan dari jabatan

mengatakan bahwa dia tidak menyukai urusan pemerintahan, tapi
pemecatan juga merupakan hal yang tidak menyenangkan baginya."

Sebagian lagi berkata bahwa makna "hingga jatuh padanya",

yakni apabila telah memegang tampuk pemerintahan, maka dia tidak

boleh membencinya. Ada pula pendapat yang memberi makna bahwa

kebiasaan yang ada memang seperti itu, dimana barangsiapa yang

memiliki ambisi terhadap sesuatu dan sangat mengharapkannya, maka

sangat kecil kemungkinan untuk mendapatkannya. Sedangkan orang

yang berpaling dari sesuatu dan tidak memiliki ambisi terhadapnya,

maka umumnya dia akan mendapatkannya.

Hadits ketiga dalam hadits Abu Hurairah RA adalah sabdanya,

"Dan kalian dapati seburuk-buruk manusia adalah yang memiliki dua

wajah".
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**7t ri ,rllr ? ;t:y: (Kalian dapati seburuk-buruk manusia

adalah yqng memiliki dua wajah). Penjelasannya akan disebutkan

pada pembahasan tentang adab, dimana Imam Bukhari akan

menyebutkannya kembali melalui jalur lain.

Keempat, hadits Abu Hurairah RA, dan juga mencakup tiga
hadits. Dua di antaranya berkaitan dengan pembahasan terdahulu.

Sedangkan hadits ketiga adalah, "Manusia mengikut kepada

Quraisy".

$ € c6t (Manusia mengikut kepada Quraisy). Maksudnya,

dalam hal pemerintahan. Persepsi ini diindikasikan oleh riwayat lain,
a'i:"i3 1) tfi-'j ,ii (Dahulukanlah kaum Quraisy dan jangan

mendahului mereka). Riwayat ini dinukil Abdurrazzaq melalui sanad
yang shahih. Hanya saja statusnya mursal, tetapi memiliki beberapa

riwayat pendukung.

Sebagian berpendapat bahwa hadits itu bermuatan berita dan

dipahami sebagaimana makna tekstualnya. Lalu yang dimaksud

dengan 'manusia' adalah sebagian manusi, yaitu bangsa Arab selain

Quraisy.

Saya (Ibnu Hajar) telah menulis masalah ini dalam kitab
Ladzdzat Al 'Aisy, Bithuruq Al A'immah Min Quraisy. Sebagian

kandungan kitab ini akan saya sebutkan pada pembahasan tentang

hukum-hukum disertai penjelasan masalah di atas.

Iyadh berkata, "Hadits ini dijadikan dalil oleh pengikut Syaf i
untuk menempatkan Syaf i sebagai imam dan mendahulukannya

daripada orang lain. Akan tetapi, hadits itu tidak dapat mereka jadikan

hujjah, karena yang dimaksud adalah khalifah." Menurut Al Qurthubi,
bahwa orang yang berdalil dengan hadits itu untuk mendukung

pandangan tersebut telah melakukan kecerobohan dan fanatisme buta.

Namun, ada kemungkinan pemyataan Al Qurthubi ditanggapi bahwa

maksud mereka yang berdalil demikian hanya menyatakan bahwa

'quraisy 'merupakan salah satu faktor keutamaan sebagaimana halnya
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sifat wara ' juga merupakan salah satu faktor kemajuan. Jika ada dua

orang yang memiliki kesamaan dalam semua keutamaan, tetapi salah

satunya melebihi yang lainnya dalam hal vvara', maka dia lebih

diutamakan daripada sahabatnya. Demikian juga halnya dengan

'Quraisy'. Kalau dua orang memiliki kesamaan dalam hal ilmu dan

keutamaan lainnya, tetapi salah satunya berasal dari suku Quraisy, dan

yang satunya dari selain Quraisy, maka orang yang berasal dari

Quraisy lebih didahulukan untuk menempati posisi imam dan panutan.

Sampai disini, alasannya sudah cukup jelas. Bahkan mungkin

kecerobohan dan fanatik itu justru berada di pihak Al Qurthubi.

Sabda nabi SAW, "Yang kafir mengikut kepada kafir mereka".

Maksudnya, orang kafir Quraisy akan mengikuti orang kafir Quraisy
pula. Sabda Nabi SAW ini telah menjadi kenyataan. Sebab bangsa

Arab mengagungkan kaum Quraisy karena posisi mereka yang

menempati tanah haram. Ketika Nabi SAW diutus dan mengajak

kepada Allah, mayoritas bangsa Arab lebih memilih diam dan tidak
memberi reaksi. Mereka berkata, "Kita menunggu apa yang dilakukan

oleh kaumnya". Setelah Nabi SAW membebaskan kota Makkah dan

kaum Quraisy memeluk Islam, maka tindakan mereka diikuti oleh

suku-suku Arab lainnya, sehingga manusia pun masuk dalam agama

Allah secara berbondong-bondong. Selanjutnya pemerintahan seperti

yang dicontohkan nabi terus berlangsung di tangan kaum Quraisy.
Maka benarlah, bahwa orang kafir mereka akan mengikuti kafir

Quraisy, juga orang muslim mereka akan mengikuti muslim Quraisy.

Kelima, hadits Ibnu Abbas RA tentang kecintaan terhadap kaum

kerabat. Hadits ini dikutip oleh Imam Bukhari dari Abu Malik, yakni

Ibnu Maisarah. Nasab beliau ini tercantum dalam tafsir surah Iy'aa

Miim Ain Siin Qaaf. Haditsnya akan dijelaskan di tempat itu.

Hubungan hadits dengan judul bab di atas cukup jelas bila

ditinjau dari penafsiran kecintaan yang dituntut dalam ayat, yakni

mempererat silaturahim antara Nabi SAW dengan kaum Quraisy, dan

merekalah yang menjadi maksud ayat tersebut. Untuk merealisasikan

pesan ayat tersebut, maka sangat terasa pentingnya ilmu nasab.
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Karena dengan mengetahui nasab, niscaya seseorang dapat

menyambung tali silaturahim.

Ikrimah berkata, "Kaum Quraisy pada masa jahiliyah terbiasa

mempererat hubungan kekeluargaan, dan ketika Nabi SAW mengajak

mereka kepada Islam, maka mereka pun memutuskan hubungan baik
tersebut dengan beliau. Oleh karena itu, mereka diperintah untuk

memperbaiki kembali hubungan kekeluargaan antara mereka dengan

beliau SAW." Pada pembahasan tentang tafsir, saya (Ibnu Hajar) akan

menyebutkan perbeda an pata ulama dalam memahami ayat, iiijflf

;'pt e(kecuali kecintaan pada kerabat).

Adapun kalimat, "Sesungguhnya Nabi SAW, tidak satupun

marga Quraisy melainkan dia memiliki kerabat padanya. Maka

turunlah mengenai hal itu, 'Selain kalian menghubungkan

kekerabatan antara diriku dengan kalian '. " Demikian tercantum di
tempat ini dari riwayat Yahya Al Qaththan dari Syu'bah. Sementara

dalam pembahasan tentang tafsir dari riwayat Muhammad bin Ja'far

(yakni Ghundar) dari Syu'bah disebutkan dengan lafazh, '&'i i,ti if

i.t?t e &t 4 6 tfj'ot it ,j6i ,i:.r; lurtoinkan betiau memitiki

kerabat di antara mereka. Maka beliau bersabda, 'Selain kalian

menghubungkan kekerabatan yang ada di antara diriku dengan

kalian ). Riwayat terakhir ini cukup jelas, sedangkan riwayat pertama

tampak musykil, sebab ia memberi asumsi bahwa kalimat sesudah

lafazh,'Maka turunlah mengenai hal itu... ' adalah ayat Al Qur'an,
padahal tidak demikian. Salah seorang pensyarah Shahih Bukhari
memahami riwayat tersebut sebagaimana makna zhahimya. Ia
berkata, "Ini adalah ayat Al Qur'an yang mansukh (dihapus)."

Selainnya berkata, "Kemungkinan ini adalah makna ayat, maka

dinisbatkan kepada ayat dalam konteks majaz.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa kata ganti pada kalimat, 'maka

turunlah' merujuk kepada ayat yang ditanyakan sebelumnya, yaitu

firman-Nya, i-flt qi\;tr tl t;i y '&t"i 't'p ltcotokanlah, aku
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tidak mentinto upah kepada kamu atas ajakan ini, kecuali kecintaan

pada kerabal). Kemudian kalimat, "selain kalian menghubunqkan... ".

adalah perkataan ibnu Abbas sebagai penafsiran ayat, a*I, 3jt!i ! J,
(gi lXatakanlah aht tidak meminta upah kepada kamu atas ajakan

ini). Pandangan ini telah dijelaskan riwayat Al Ismaili dari jalur

Mu'adz bin Mu'adz dan Syu'bah, dia berkata dalam riwayatnya,

"Ibnu Abbas berkata, 'sesungguhnya tidak satupun {narga Quraisy

melainkan Nabi SAW memiliki kerabat padanya. Maka turunlah ayat,

'Katakanlah, aku tidak meminta upah kepada kamu atas ajakan ini,

selain kalian menyambung hubungan kerabatku di antara kalian'-"

Dinukil pula darinya melalui jalur Yazid bin Zrtrai' dari Syu'bah

seperti itu, tetapi dikatakan, "Selain kalian menghubungkan

kekerabatan antara aku dengan kalian". Berdasarkan keterangan ini

diketahui bahwa yang dimaksud adalah menyebutkan sebagian ayat

dari segi makna sebagai penafsiran, dan faktor yang melandasi hal itu

adalah samarnya makna ayat bagi Sa'id bin Jubair. Penjelasan hal-hal

yang berkenaan dengan makna ayat akan disebutkan pada pembahasan

tentang tafsir.

Keenum, hadits Abu Mas'ud tentang munculnya fitnah. Hadits

ini dinukil Imam Bukhari melalui Ismail (Ibnu Abi Khalid), dari Qais
(Ibnu Abi Hazim).

*t * io' .rp 4t yr'S-lorntrbatkannya kepada Nabi SAll).

Pernyataan ini secara tegas menunjukkan bahwa riwayat yang

dimaksud adalah langsung dari Nabi SAW. Akan tetapi tidak tegas

dalam menyatakan bahwa sahabat yang meriwayatkannya telah

mendengar langsung dari beliau.

6, ,i ! (Dari arah ini). Maksudnya, dari arah timur.

'rrat crre (Fitnah datang). Penggunaan kata kerja lampau dalam

kalimat ini adalah sebagai penekanan bahwa hal itu benar-benar akan

terjadi, meskipun kalimat itu sendiri hendak menjelaskan peristiwa

yang akan terjadi.
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9l-J, 
'3ri (Arah timur). Maksudnya, beliau mengisyaratkan ke

arah timur. Pada pembahasan tentang awal mula penciptaan

disebutkan dari jalur lain dari Ismail; Qais menceritakan kepadaku,

dari Uqbah bin Amr (Abu Mas'ud), dia berkata, "Isyarat Rasulullah

SAW", lalu dia menyebutkan hadits di atas.

=F 
Avii6;rlt1(Kekasaran dan kekerasan hati). Al Qurthubi

berkata, "Kedua kata ini memiliki makna yang sama, seperti firman

Allah, i, Jl d"i', d fii r^11 lsesungguhnya aku mengadukan

kesusahan dan kesedihanku kepada Allah). Padahal makna kata batsts

adalah huzn, yaitu kesusahan atau kesedihan." Kemungkinan pula

dikatakan bahwa yang dimaksud dengan iafaa' (kekasaran) adalah

bahwa hati tidak menjadi lembut dengan sebab nasihat dan tidak takut

karena mengingat Allah. Sedangkan maksud ghilazh adalah tidak

memahami maksud dan tidak pula mengerti maknanya. Para

pembahasan tentang awal mula penciptaan telah disebutkan dengan

kata, qaswaft (keras) sebagai ganti kataiafaa'.

glrr'*iir e, @ada Faddadin). Makna kata ini telah dijelaskan

pada pembahasan tentang awal mula penciptaan. Al Karmani berkata,

"Kesesuaian hadits ini dan sesudahnya dengan judul bab, dapat dilihat

bahwa apabila manusia itu diklasifikasikan berdasarkan sifatnya, sama

halnya dengan kabilah-kabilah. Dimana orang paling takwa di antara

mereka, maka dia pula yang paling mulia." Tampaknya Al Karmani

telah mengemukakan pernyataan yang cukup jauh dari pa yang

dimaksud.

Menurut saya (Ibnu Hajar), bahwa kesesuaian tersebut terdapat

pada penyebutan 'Rabiah' dan 'Mudhar'. Karena mayoritas nasab

suku-suku Arab berasal dari keduanya, dan mereka adalah penduduk

timur yang Sangat terhormat. Sementara Quraisy yang merupakan

suku Nabi sAw adalah salah satu cabang daripada Mudhar. Adapun

penduduk Yaman disinggung oleh beliau SAW pada hadits

sesudahnya. Pada pembahasan selanjutnya akan disebutkan biografi
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mereka ketika membicarakan nasab seluruh bangsa Arab hingga

Ismail AS.

Ketujuh, hadits Abu Hurairah RA tentang keangkuhan dan

kesombong an pada fo dda din.

bW !^;3',:tj ,06. ir--l'j Qman di Yaman dan hikmah di

Yaman). Pernyataan ini sangat tegas menisbatkan iman dan hikmah

kepada Yaman. Sebab asal kata yaman adalah yumna,lalu hurufya'
pada akhir kata dihapus dan diganti dengan alif. Adapun kata

yamaniyah dibaca tanpa tasydid. Namun, Ibnu As-Sayyid

menceritakan dalam kitab Al lqthidhab bahwa sebagian orang

membacanya disertai tasydid (yakni didobel para huruf ya').

Menurutnya, pelafalan seperti ini merupakan dialek yang diakui.

Kemudian Al Jauhari dan selainnya menceritakan dari Syibawaih

tentang bolehnya memberi tasydid pada katayamani.

Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat mengenai maksud

sabda Nabi SAW tersebut. Dikatakan maknanya adalah menisbatkan

iman kepada Makkah, karena dari sanalah awal mula iman, dan

Makkah tergolong yamaniy (di bagian kanan) dari Madinah. Sebagian

lagi berkata, "Maksudnya menisbatkan iman kepada Makkah dan

Madinah, dimana keduanya tergolong yamaniy (di bagian kanan)

negeri Syam. Persepsi ini dibangun atas dasar bahwa sabda tersebut

diucapkan Nabi SAW saat berada di Tabuk. Hal ini didukung oleh

hadits Jabir yang dikutip Imam Muslim, )4t ,Y1 e'or;-Yii 1Oo"

iman ada pada penduduk Hijaz). Sebagian berpendapat bahwa yang

dimaksud adalah kaum Anshar, karena asal mereka dari Yaman, dan

iman dinisbatkan kepada mereka karena merekalah penopang utama

dakwah yang dibawa Rasulullah SAW. Semua pandangan ini dinukil

Abu Ubaidah dalam kitabnya Gharib Al Hadits.

Ibnu Shalah menanggapi pandangan tersebut. Menurutnya, tidak

ada halangan memahami hadits sebagaimana makna tekstualnya. Jadi

kandungan hadits adalah menjelaskan kelebihan penduduk Yaman

dengan penduduk timur yang lain. Faktor yang menjadikan mereka
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memiliki keutamaan ini adalah tunduknya terhadap keimanan tanpa
harus menimbulkan kesulitan yang besar bagi kaum muslimin.
Berbeda dengan penduduk timur dan selain mereka. Barangsiapa
memiliki sifat tertentu yang dominan, maka ia pun dinisbatkan kepada
sifat tersebut. Namun, tidak berkonsekuensi penafian iman dari selain
mereka. Lalu dalam lafazh-lafazhnya terdapat asumsi bahwa yang
dimaksud adalah kaum-kaum tertentu. Nabi SAW hendak
mengisyaratkan kepada penduduk Yaman yang menemui beliau,
bukan kepada negeri tertentu. Isyarat tersebut dimuat secara implisit
dalam sabda beliau di sebagian jalur hadits, yaitu dengan redaksi, frif
t ft ,',ir', ,l^i,r;_t;<;t1ru.- iu;)i ,;Gi'61 6.'F';1F .o"J' Jrf

\frt (Sungguh okrn ,lo'tong kepada kalian pencluduk yaman.

Mereka orang-orang yang memiliki hati lembut dan nurani yang
jernih. Iman di Yaman dan hikmah di Yaman. Sedangkan kepala
kekufuran dari arah timur). Tidak ada halangan memahami
pernyataan Nabi SAW tersebut sesuai makna tekstual dan memahami
penduduk Yaman dengan makna yang sebenarflya. Kemudian yang
dimaksud sabda Nabi SAW ini adalah mereka yang hidup pada masa
beliau SAW, bukan penduduk Yaman di setiap masa, karena lafazh
hadits tersebut tidak berindikasi demikian."

Dia juga berkata, "Maksud 'fiqh' di sini adalah pemahaman

terhadap agama, dan 'hikmah' adalah ilmu yang mencakup
pengetahuan tentang Allah." Sehubungan dengan ini, Al Hakim At-
Tirmidzi mengemukakan pendapat yang jauh dari kebenaran. Dia
mengklaim bahwa yang dimaksud sabda Nabi SAW tersebut adalah
individu tertentu, yaitu Uwais Al Qarni.

**3' o}j F 61 iat cii" (Dinamakan yaman karena dia

bnrod, di arah kanan [yamiinJ Ka'bah).lni adalah perkataan Abu
Ubaidah berkenaan dengan tafsir surah Al Waaqi'ah. Al Quthtrub
berkata, "Hanya saja dinamakan Yaman karena berada pada posisi
yumna (kanan), dan dinamakan Syam karena berada pada posisi
syu'ma (kiri)." Sementara Al Hamadani berkata dalam kitab Al Ansab,
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"Ketika Arab Aribah hendak mencari tempat pemukiman, maka bani

Qathn bin Amir mengambil posisi ke arah kanan. Orang Arab pun

berkata, 'Tayaamanat banu qathn' (bani Qathn mengambil arah

kanan), maka mereka dinamakan Yamau. Lalu kelompok lain

mengambil arah kiri (sya'm) sehingga disebut Syam." Dikatakan pula

bahwa ketika bahasa manusia mulai berbeda saat mereka bermukim di

Babilonia, maka sebagian mereka memisahkan diri ke arah kanan

Ka'bah dan disebut yamnan (kelompok ke arah kanan), dan sebagian

lagi memisahkan diri ke arah kiri Kabah, maka disebut sya'man

(kelompok ke arah kiri). Menurut ulama yang lain bahwa sebab

penamaan Yaman karena dinisbatkan kepada Yaman bin Qahthan.

Sedangkan sebab penamaan Syam karena dinisbatkan kepada Sam bin

Nuh. Dimana Sam bin Nuh dalam bahasa Aiam (non-Arab) disebut

Syam, dan ketika disadur ke dalam bahasa Arab dirubah menjadi Sam'

.. i:;-At n1l'jlry (Dan Masy'amah bermakna bagian kiri...).

Maksudnya, kata masy'amah dan maisarah memiliki makna yang

sarna, yaitu kiri. Abu tlbaidah berkata tentang tafsir firman Allah,

ldt 'q*i 6 yiilt qhe?: (Golongan masy'amah, apakah

golongan masy'amah itu), beliau berkata, "Yakni Al Maisarah

(golongan kiri). Tangan kiri (yusraa) biasa pula disebut syl.t'maa. " Dia

juga berkata, "Bagian badan yang kiri (aisar) kadang pula disebut

asy'am."

Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan golongan masy'amah

(kiri) adalah penghuni neraka. Karena mereka akan dibawa ke neraka

yang berada di bagian kiri. Mereka dinamakan demikian, karena

mengambil kitab amalannya dengan tangan kiri.

2. Keutamaan Quraisy

.t'1.t.lt r,t ?t c..,
- yv & ojl c/r2..J- * q f f,e t6. t

,l J^.:.-. ,tts iJv"A-btl,
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t,1,., 
,.1, c ., zc i.,..o. o. 

1 ,o,! o .:. . t2o 2r,\)r.*i ev)t ,J ).* J oJ)r L Jr -A-j q y q. r: f )

.ubt tlvi 11 ,

3500. Dan Az-Zuhri dia berkata, bahwasanya Muhammad bin
Jubair bin Muth'im bercerita, sesungguhnya sampai kepada
Muawiyah 

-dan 
dia saat itu berada di hadapan Mu'awiyah dalam

suatu utusan dari Quraisy- bahwa Abdullah bin Amr bin Al Ash
bercerita akan ada raja dari Qahthan. Muawiyah marah lalu berdiri
dan memuji Allah sesuai yang layak bagi-Nya kemudian berkata,
"Amma ba'du, sesungguhnya sampai kepadaku bahwa beberapa laki-
laki di antara kalian mengucapkan hadits-hadits yang tidak terdapat
dalam kitab Allah, dan tidak dinukil dari Rasulullah SAW. Mereka
itulah orang-orang bodoh di antara kalian. Waspadalah kamu terhadap

angan-angan yang menyesatkan pelakunya. Sesungguhnya aku
mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya urusan ini
(pemerintahan) di tangan Quraisy. Tidak seorang pun yang memusuhi
mereka, melainkan Allah akan menelungkupkannya ke tanah di atas
wajahnya, selama mereka (kaum Quraisy itu) menegakkan agama'."

tzazl

Jr; ) :Ju d-,r lE .[,' ,k 4t qt;a*ht
.,i, o to / -9ct& G;: v

q'*;t,f
"H,i G )\t r*
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3501. Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Urusan ini akan terus menerus di tangan Quraisy selmna masilt acla

di antara mereka dua orang."

ob al dt^i; Ul c^+, :Jl, fhl / f ,f ,=--.Jt /) f
:!L'J'r'; t:tt ,rrs;, uiJr j '.*Li at]-, U |Sw

,\ rv ) .

*.) rG i 4,*i f i' ,* Ut'l,u .::t,!*
':('1";;*t

3502. Dari Ibnu Al Musayyab, dari Jubair bin Muth'im, dia

berkata, "Aku pemah berjalan bersama Utsman bin Affan, lalu dia

berkata, 'Wahai Rasulullah, engkau memberi bani Muththalib dan

meninggalkan kami. Padahal kami dan mereka memiliki derajat yang

sama terhadapmu'. Maka Nabi SAW bersabda, 'Sesungguhnya bani

Hasyim dan bani Muththalib adalah satu'."

et?,;e\L |i bri Usi ,*,a 4
t.

&j*
3503. Dari Urwah bin Zubair, dia berkata: Abdullah bin Zubair

pergi bersama beberapa orulng dari bani Zuhrah untuk menemui

Aisyah, dan Aisyah lebih lembut terhadap mereka karena hubungan

kerabat mereka dengan Rasulullatr SAW.

U1t ,*t y\, & )t J;, Jtt ^uhr q.,i;'-i o.ri ,y

i; a',;,,s:; 
"Y 

t L-*ii *i t ^i":;'3'-^'e't'rt*;\r,

,3t J i' r ;i i,ss i3'iii"., e
'.o J . c i ..
6f ) €: d.,' ./ul 6./.,
f . i. ), t r, c

4!l uLp aJst Jyl U
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.4-rst

3504. Dari Abu Hurairah RA ia berkata, Rasulullah SAW
bersabda, "Quraisy, Anshar, Juhainah, Asyja', dan Ghifar adalah

mawaliku, tidak ada bagi mereka maula selain Allah dan Rasul-Nya."

^k.G 
jt ftUi ;rr i; lr '# ik 'J6 ;rt / ij) ?

\',r\{') ,V../6t}i ;:rt'1 ,f *r1, *i * i' .r,-" 
"Qt fr

,#,;3t ;.t'Sr- )$a'; rl l' g', qaie L t*'#
.* tt lj iy t',sU ,* '*"f: ,Uua ,4'i- ,So't;'3i-i:i'.t \P

!, \' ,k lt );, )'"\i ,d:j q )Gt t*l}*u
lt ht ,k dt Jt;i o'i--*\t '; ib ."c-Lflu ,Ln '{',
to t,o i. ' l. ., o .a7. to zo3. lcz .to .1..

J ,4ts i* * 4 irYt J j*>)t r* e- *:
,76) F, 4 F"rG ;J;',ct1*At',-',lu rii'u:"r sy -a,;,1

fit o. , i,'-i .o.cfc.i. ,. orirf 'r.zoi"'r'or{-., 1i
d' orl; :rLrt-ee .rryt, a .-,i- e J, d r (r.$.dete

I azz I z r' c. o

y l'.tL'^1;il; ],iL ;-'d;
3505. Dari Urwah bin Zubair, dia berkata: Abdullah'bin Zubair

adalah manusia paling disukai Aisyah setelah Nabi SAW dan Abu

Bakar, dan Zubair adalah manusia yang paling baik terhadap Aisyah.

Aisyah tidak pernah menahan rezeki Allah yang datang kepadanya,

kecuali dia sedekahkan. Ibnu Zlbair berkata, "Patut untuk dipegang

tangannya". Aisyah berkata, "Apakah tanganku akan dipegang?

Atasku nadzar tertentu bila aku berbicara dengannya." Abdullah bin
Zttbair meminta syafaat kepada beberapa laki-laki Quraisy dan

paman-paman Rasulullah SAW dari pihak ibu secara khusus, namun

Aisyah menolak. Maka orang-orang dari Az-Zuhi yang tergolong
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paman-paman Nabi SAW dari pihak ibu 
-diantaranya 

Abdurrahman

bin Al Aswad bin Abdu Yaguts dan Miswar bin Makhramah-

berkata kepada Ibnu Zubair, "Apabila kami meminta izin ,maka

teroboslah hijab." Maka Ibnu Zubair pun melakukannya. Kemudian

Ibnu Zubair mengirim 10 budak kepada Aisyah, dan Aisyah pun

memerdekakan mereka. Kemudian Aisyah terus menerus

memerdekakan budak hingga mencapai 40 orang. Aisyah berkata,

"Aku berharap bahwa diriku 
-saat 

bersumpah- menjadikan suatu

amalan yang aku kerjakan, lalu aku pun selesai darinya."

Keteransan Hadits:

(B ab keutamaan- keutamaan Quraisy). Mereka adalah keturunan

Nadhr bin Kinanah. Demikian Abu Ubaidatr menegaskan sebagaimana

dikutip Ibnu Sa'ad dari Abu Bakar bin Jahm. Hisyam bin Al Kalbi

meriwayatkan dari bapaknya, "Baltwasanya penduduk Makkah

mengklaim mereka adalah Quraisy tanpa menyertakan keturunan

Nadhr yang lain, sampai akhirnya mereka pergi kepada Nabi SAW

dan bertanya kepadanya, 'siapakah Quraisy?' Beliau SAW menjawab,

'Mereka adalah keturunan Nadhr bin Kinanah'."

Sebagian berpendapat bahwa Quraisy adalah keturunan Fihr bin

Malik bin Nadhr. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dan ditegaskan

oleh Mush'ab, dia berkata, "Siapa yang tidak dilahirkan dari garis Fihr

maka bukan Quraisy." Pada pembatrasan terdahulu saya telatt

menyebutkan pemyataan serupa dari Al Kalbi.

Dikatakan bahwa orang pertama yang dinisbatkan kepada

Quraisy adalah Qushay bin Kilab. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa

Abdul Malik bin Marwan bertanya kepada Muhammad bin Jubair,

"Kapan Quraisy dinamakan sebagai Quraisy?" Dia berkata, "Ketika

mereka berkumpul di tanah Haram setelah sebelumnya terpisah." Dia

berkata, "Aku tidak pernah mendengar hal ini, tetapi aku mendengar

bahwa Qushay dipanggil Qurasyi, dan tidak ada seorang pun yang

diberi nitma seperti itu sebelumnya."
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Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari jalur Al Miqdad, ,tC L'j tI

W )nu:t jii''*;"jw; 
9|61as iPJ, e abti f (Ketika

Qushay selesai mengusir Khuza'ah dari wilayah Haram, maka orang-
orang berkumpul (baca: bersatu) padanya, maka sejak itu mereka
dinamakan Quraisy, karena kondisi mereka yang berkumpuD.Sebab
kata taqarrusy artinya berkumpul. Disamping itu terdapat beberapa
pendapat lain mengenai asal usul pemberian nama Quraisy kepada

kaum Quraisy. Diantara pendapat itu adalah; Pertama, karena mereka
berprofesi sebagai pedagang. Kedua, karena kakek tertinggi datang

dalam satu kain seraya berkumpul padanya, maka dinamakanlah
sebagai Quraisy. Ketiga, berasal dari kata taqatusy yang artinya
mengambil sesuatu dari awal secara berturut-turut.

Ibnu Dihyah telah menukil banyak perbedaan berkaitan dengan
sebab penamaan kaum Quraisy dan siapa yang pertama dinamai
seperti itu. Az-Zlbair bin Bakkar meriwayatkan dari pamannya
(Mush'ab), bahwa orang yang pertama diberi nama Quraisy adalah

Quraisy bin Badr bin Makhlad bin Nadhr bin Kinanah. Dia adalah
penunjuk jalan bagi bani Kinanah dalam peperangan mereka. Maka
konon dikatakan, "Rombongan Quraisy telah datang". Karena faktor
inilah sehingga mereka dinamakan Quraisy. Adapun bapaknya adalah
pemilik Badar tempat yang cukup terkenal.

Al Mutharrazi berkata, "Kaum Quraisy diberi nama demikian
karena diserupakan dengan salah satu hewan laut yang menjadi
pemimpin hewan-hewan laut lainnya. Maka demikian pula Quraisy
menjadi pemimpin manusia. Seorang penyair berkata:

Quraisy adalah hewan yang hidup di laut,

Namanya digunakan sebagai noma bagi quraisy.

Hewan itu makan apa saja yang ia dapat,

Tanpa mau meninggalkan bulu bagi hewan yang bersayap dua.

Demikian pula di negeri kediaman quraisy,

mereka makan negeri-negeri dengan lahapnya.
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Di akhir zaman lahir nabi dari mereka,

akan banyak terjadi pembunuhan dan luka-luka. "

Menurut penulis kitab Al Muhkam bahwa Quraisy adalah nama

hewan laut. Hewan ini yang tidak membiarkan satu pun hewan laut

yang ditemuinya melainkan akan disantapnya. Semua hewan di laut

takut kepadanya. Lalu dia mengutip bait pertama dari syair di atas.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, menurut penjelasan dari ahli

kelautan bahwa hewan itu bemama qirsy. Hanya saja bait pertama

sya'ir di atas merupakan bukti yang benar atas apa yang mereka

katakan. Menurut saya, ia termasuk perubahan yang umum terjadi.

Sebab bait terakhir sya'ir di atas memberi asumsi bahwa ia termasuk

sya'ir jahiliyah. Namun, tampak bagiku bahwa kata quraisy adalah

bentuk tashghir dari kata qirsy.

Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas, dia berkata,

"Kata quraisy merupakan bentuk tashghir dari kata qirsy, yaitu hewan

laut yang makan semua yang didapatinya."

Sebagian berkata, "Dinamakan Quraisy karena ia memeriksa

beban manusia dan kebutuhannya serta memenuhinya. Sebab kata

taqriisy artinya memeriksa. Ulama yang lain berkata, "Dinamakan

demikian karena pengetahuan mereka dengan orang-orang yang

mencela kehormatan (nasab). Sebab taqriisy artinya kekeliruan lisan."

Ada pula yang mengatakan taqarrusy adalah membersihkan diri dari

hal-hal yang rendah/hina. Lalu sebagian mengatakan, "Ia berasal dari

kalimat, 'aqrasyat asy-syujjah', yakni luka yang tembus ke tulang,

tetapi tidak sampai meremukkannya.

Dalam bab ini, Imam Buhkari meriwayatkan lima hadits,l yaitu:

I Demikian tercantum dalam naskah Fathul Bari yang menjadi pegangan penerjemahan.

Sementara bila kita memperhatikan hadits di atas maka semuanya ada enam hadits, bukan

lima hadits. Tapi bila kita ikuti penjelasan Ibnu Hajar, nampaknya hadits keempat pada

bab di atas digabungkan kepada hadits keenam, lalu keduanya dianggap satu hadits.

Kemudian penjelasan hadits di bab ini disebutkan tidak berurutan. Bahkan hadits ketiga
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Peflama, hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash tentang

khutbahnya Muawiyah.

L:*l- # i k u. 'rb) 'o'g 
(Muhammad bin Jubair bin

Muth'im p"rnrn menceritakan). Pada pembahasan tentang hukum-
hukum akan disebutkan bantahan bagi mereka yang mengatakan

bahwa Az-Zuhi tidak mendengar riwayat itu dari syaikhnya.

otLij q (Dari Qahthan). Dia adalah pangkal (berkumpulnya)

keturunan penduduk Yaman. Pengingkaran Muawiyah mengenai hal

itu perlu diperiksa kembali. Sebab hadits yang dia jadikan sebagai

dalil terkait dengan penegakan agama. Maka kemungkinan suku
qahthan akan tampil memerintah, saat kaum Quraisy telah

menegakkan umsan agama, dan demikianlah realita yang terjadi.
Kenyataannya, khilafah terus menerus berada di tangan kaum Quraisy
dan manusia pun menaati mereka, hingga mereka meremehkan urusan

agama. Saat itulah kekuatan mereka melemah dan hilang perlahan-

lahan, sampai tidak ada lagi khilafah bagi mereka selain sekadar

nama di sebagian kecil negeri Islam. Pada pembahasan berikut akan

disebutkan dukungan bagi pernyataan Abdullah bin Amr dari hadits

Abu Hurairah RA.

Perkataan Abdullah bin Amr, 
'oW 

!r tU i'j{.-pnm, ada raja

dari Qahthan), telah dijelaskan oleh Nuiaim bin Hammad dalam

pembahasan tentang fitnah dan bencana melalui jalur yang kuat, dari

Amr bin Uqbah bin Aus, dari Abdullah bin Amr, bahwa dia

menyebutkan para khalifah, kemudian berkata, oW q "pt1 
1Oo"

seorang laki-laki dari Qahthan).Lalu dia menukil pulamelalui sanad

yang jayyid dari hadits Ibnu Abbas, dia berkata, 'frk olri'i ,1 htj
g).b (Dan laki-laki dari Qahthan, mereka semua adalah shalih).

pada bab di atas disebutkan dua kali, yakni pada hadits kedua dan hadits keempat
daripada penjelasannya. Penerj.
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Imam Ahmad dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Dzi
Makhmar Al Habasyi secara marfu', ipi t e i-}U ,P etLir i(
St tf"Uasan sebelum diambil alih oleh Quraisy berada di tangan

Himyar, dan kelak aknn kembali lagi kepada mereka). Ibnu AfTin
berkata, "Muawiyah mengingkari perkataan Abdullah bin Amr,
karena Muawiyah memahami perkataan tersebut secara tekstual.
Padahal bisa saja yang dimaksud bahwa laki-laki dari Qahthan tampil
memimpin sebagian wilayah Islam, bukan berarti memimpin semua

negeri kaum muslimin." Tapi apa yang dikatakan Ibnu At-Tin sangat
jauh dari makna tekstual hadits.

Kedua,t hadits Jubair bin Muth'im tentang sabda Nabi SAW,
"Sesungguhnya bani Hasyim dan bani Muththalib adalah satu."

Utsi; -tiiir iJ CG i.3t(Sesungguhnya bani Hasyim dan
a.

bani Muththalib adalah satu). Demikian versi yang dinukil mayoritas
periwayat. Sementara dalam riwayat Al Hamawi disebutkan dengan

lafazh, *siyyul waahid". Kemudian Ibnu At-Tin menceritakan bahwa
kebanyakan periwayat mengutip dengan kata syai'an (sesuatu), dan
pada sebagian riwayat tercantum kata afuad sebagai ganti kata waahid.
Namun menurutnya, riwayat dengan lafazh, afuad tidak sesuai dengan

redaksi kalimat. Sebab kata ini hanya digunakan pada kalimat negatif
(nafyu), misalnya; maa jaa'aniy ahad (tidak ada seorang pun yang

datang kepadaku). Adapun kalimat positif (itsbat) maka dikatakan,
jaa'aniy waahid (seseorang datang kepadaku).

Kelima,2 hadits Urwah bin Az-Zubair tentang kepergian

Abdullah bin Zubair bersama sekelompok orang dari bani Zultra untuk
menemui Aisyah RA. Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari melalui
Al-Laits dari Abu Al Aswad (yakni Muhammad bin Abdunahman)
dari Urwah bin Zubair.

I Hadits ini adalah hadits ketiga sesuai urutan hadits pada bab di atas.-Penerj.2 Demikian tercantum datam naskah Fathul Baari, dan hadits yrang disebutkan adalah hadits
keempat sesuai urutan hadits pada bab di atas -Pene{.

FATIIUL BAARI - 35



dt,r;: €.1lui {;il'i i'+'-is 'j6 ;.:J'i.e;r *
*t y io' *p at Jt :',t'g.t". ,# :g'6:ri U€ j ,iu\i (Dari

Urwah bin Az-Zubair ia berkata, Abdullah bin Zubair pergi bersama

beberapa orang dari bani Zuhrah untuk menemui Aisyah, dan Aisyah
lebih lembut terhadap mereka karena hubungan kekerabatan mereka

dengan Rasulullah SAn. Ini adalah penggalan hadits yang akan

disebutkan sesudahnya melalui sanad yangmaushul dari Abdullah bin
Yusuf, dari Al-Laits. Di dalamnya terdapat penjelasan mengapa
Abdullah pergi bersama orang-orang dari bani Zultrah. Aku tidak
menemukan di semua naskah kecuali dinukil secara mu'allaq seperti

di tempat ini.

Hubungan kerabat bani Zuhrah dengan Rasulullah SAW ada dua

sisi. Pertama, mereka adalah kerabat ibu Nabi SAW. Sebab ibu beliau
adalah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zulvahbin Kilab bin
Murrah. Kedua, mereka adalah saudara-saudara laki-laki Qushay bin
Kilab bin Murrah, dan dia adalah kakek keempat Nabi SAW. Menurut
pandangan yang masyhur di kalangan ahli nasab bahwa Zuhrah adalah

nama seorang laki-laki. Namun, Ibnu Qutaibah mengemukakan
pendapat yang menyelisihi pendapat umum, dia mengklaim bahwa
Zuhrah adalah nama seorang wanita, lalu anak-anak dari wanita ini
telah menisbatkan diri kepada ibu mereka. Tapi perkataan Ibnu

Qutaibah tertolak oleh pemyataan Hisyam bin Kalbi, bahwa nama

Zuhrah adalah Al Mughirah. Meski demikan, apabila perkataan Ibnu

Qutaibah dapat dibuktikan kebenarannya, maka Al Mughirah adalah

nama bapak dan Zuhrah adalah nama istrinya. Kemudian anak-anak

keduanya dinisbatkan kepada ibu mereka. Penisbatan ini menjadi
sangat dominan hingga timbul dugaan bahwa Zilrah adalah nama

bapak. Maka selanjutnya dikatakan Zulvahbin (putra) Kilab.

Kemudian Imam Bukhari menukil pula hadits ini dari Abu
Nu'aim,r dari Sufyan (Ats-Tsauri), dari Sa'id bin Ibrahim (Ibnu
Abdurrahman bin Auf). Disamping itu, Imam Bukhari menukil pula

I Ini adalah hadits kelima sesuai urutan hadits pada bab di atas. Penerj.
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dari Ya'qub bin lbrahim, dia berkata: Bapakku menceritakan
kepadaku, dari bapaknya. Adapun jalur riwayat Abu Nu,aim akan
disebutkan dengan matan (redaksi) yang sama setelah tiga bab disertai
penjelasannya. Sedangkan jalur periwayatan ya'qub bin Ibrahim
dikomentari oleh Abu Mas'ud, "Imam Bukhari menyebutkan maton
(redaksi) hadits Ya'qub pada matan hadits Ats-Tsauri. padahal

Ya'qub hanya mengatakan dari bapaknya dari shalih bin Kaisan dari
Al A'raj seperti yang diriwayatkan Imam Muslim, S:h:i} *ir"r*
,*i o,;*t ,1'q i' y ? "#',t og (Ghtfar, Astam, Muzainah,

dan siapa yang berasal dari Juhainah, lebih baik di sisi Ailah
daripada Asad, Ghathafan, dan Thayyi).

Kesimpulannya, riwayat Ya'qub menyelisihi riwayat Ats-Tsauri
dari segi matan dan sanad. Karena Ats-Tsauri meriwayatkan dari
Sa'ad bin lbrahim, dari Al A'raj, sementara ya'qub meriwayatkan
dari bapaknya, dari Shalih, dari Al A'raj.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa komentar Abu Mas'ud tidak
benar. Karena keduanya adalah dua hadits yang berbeda baik dari segi
matan (redaksi) maupun sanad (silsilah periwayatan). Namun,
Ibrahim bin Saiad telah meriwayatkan keduanya. Hadits pertama
diriwayatkan Imam Muslim dari Shalih dari Al A'raj. sedangkan
hadits kedua dinukil Imam -Bukhari melalui jaltx mu'allaq d,an

Ibrahim, dari bapaknya, dari Al A'raj. Seandaianya apa yang
dikatakan Abu Mas'ud itu benar, tentu perkataan Imam Bukhari,
"Bapakku menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dari Al A,raJ',
adalah tidak benar. Adapun yang benar adalah ..Bapakku

menceritakan kepada kami, dari Shalih, dari Al A,raj.', Sementara
klaim bahwa Imam Bukhari salah dalam hal itu, tidak dapat diterima
kecuali berdasarkan bukti yang jelas dan pasti. Namun, dari mana
bukti tersebut didapatkan? Al Ismaili mengalami kesulitan dalam
menemukan jalur lain untuk riwayat itu. untuk itu dia menukil dari
Imam Bukhari melalui sanad yang mu'allaq tanpa mengomentarinya.
Tidak adanya matan (redaksi) seperti yang dinukil melalui sanad
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tersebut -setelah melalui penelitian- tidak berkonsekuensi bahwa ia
tidak ada.

Ketiga, hadits Ibnu Umar,t "(Jruron ini akan tetapi di tangan

kaum Quruisy selanta masih ada di antara mereka dua orang". Al
Karmani berkata, "Pemerintahan pada masa kita tidak berada di
tangan kaum Quraisy. Lalu bagaimana dengan hadits tersebut?"

Kemudian dia menjawabnya bahwa di wilayah barat (Tunisia dan

Maroko) terdapat khalifah Quraisy, dan demikian pula di Mesir.

Akan tetapi pernyataannya ditanggapi bahwa yang terdapat di
wilayah barat adalah Al Hafshi, pemimpin wilayah Tunisia dan

selainnya. Dia dinisbatkan kepada Abu Hafsh, budak Abdul Mukmin.
Sementara Abdul Mukmin adalah sahabat Ibnu Tumart yang hidup
pada awal tahun 600 H. Dia mengaku sebagai Al Mahdi dan kemudian
para pengikutnya berhasil menguasai sebagian besar wilayah barat.

Mereka pun dinamai pemegang khilafah. Mereka adalah Abdul
Mukmin dan keturunannya. Setelah itu, kekuasaan berpindah kepada

keturunan Abu Hafsh, dan Abdul Mukmin bukan berasal dari Quraisy.
Dia mengklaim diri sebagai pemegang khilafah bersama keluarganya.

Adapun Abu Hafsh tidak pernah mengklaim berasal dari Quraisy
semasa hidupnya. Bahkan isu ini sengaja dimunculkan oleh sebagian

anaknya setelah mereka berhasil memegang tampuk pemerintahan.

Akhimya, mereka mengaku sebagai keturunan Abu Hafsh Umar bin
Khaththab. Pada saat ini mereka tidak menguasai selain Tunisia.

Sedangkan wilayah Maroko dikuasai oleh bani Ahmar, dan mereka

dinisbatkan kepada kaum Anshar. Lalu wilayah pertengahan (antara

Tunisia dan Maroko) dikuasai oleh bani Maryam dari suku Barbar.

Adapun pernyataan Al Karmani bahwa di Mesir terdapat khalifah

Quraisy, adalah pernyataan yang benar,l akan tetapi itu hanya nama

atau simbol saja.

I Ini adalah hadits kedua sesuai urutan hadits-hadits pada bab di atas- Penerj.I Bahkan pernyataan ini juga tidak benar. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata pada
cetakan baru (Ar-Riyadh) daripada fatwa-fatwanya, juz 4 hal. 508, "Mereka mengaku
adalah keturunan Fathimah dan mengklaim memiliki kemuliaan. Padahal ahli ilmu
tentang nasab berkata, 'Mereka tidak memiliki nasab yang asli. Dikatakan kakek mereka
adalah anak tiri Asy-Syarif Al Husaini, maka mereka pun mengklaim memiliki kemuliaan
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Berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa hadits tersebut

dalam bentuk berita yang berindikasi perintah. Sebab kenyataannya

pemerintahan telah keluar dari kekuasaan kaum Quraisy di sebagian

besar wilayah Islam. Namun, ada juga kemungkinan hadits tersebut

dipahami secara tekstual, karena umumnya para penguasa di berbagai

wilayah Islam mengakui bahwa ktrilafah untuk kaum Quraisy, dan

maksud perintah dalam hadits itu hanya sekadar pemberian nama

dalam khilafah, bukan pemerintahan yang mandiri. Tapi pendapat

pertama lebih tepat.

Keempat, hadits Jubair bin Muth'im mengenai pertanyaan

tentang bani Naufal dan Abu Syams.2 Penjelasannya telah disebutkan

pada pembahasan tentang seperlima harta rampasan perang.

u.b Ji f, |.;t 
"j.ljt i. i' + iri j6 (Abduuah bin Az-Zubair

adalah manusia paling disukai oleh Aisyah).3 Dia adalah putra

saudara perempuan Aisyah, yakni Asma' binti Abu Bakar. Aisyah

telah menangani langsung pendidikan Abdullah bin Zubair sehingga

dia dipanggil Ummu Abdullah.

,*' '# I U'&i (Dia tidak pernah menahan sesuatu).

Maksudnya, tidak menyimpan sedikit pun harta yang datang

kepadanya.

t$-rJ- e it'i iri ,f- (Patut untuk dipegang tangannya).

Maksudnya, dilarang membelanjakan harta. Hal ini dinyatakan secara

tegas dalam hadits Al Miswar bin Makhramah, seperti yang akan

karena hal itu'." Lihat pula makalah kami pada Majalah Al Azhar (25:613), dimana kami
menyebutkan pengakuan golongan Ismailiyah bahwa Ubaidillah Al Mahdi adalah

keturunan Al Qaddah. Mereka hanya mengklaim adanya adopsi ruhaniah, khususnya

dalam klaim mereka sebagai pewaris imamah (kepemimpinan), Muhibbuddin.2 Ini adalah hadits ketiga menurut urutan hadits-hadits pada bab di atas. Dan hadits ini telah

dijelaskan pula pada hadits kedua-penerj.I Ini adalah hadits keenam menurut urutan hadits-hadits pada bab di atas. Ibnu Hajar tidak
memberi nomor tersendiri bagi hadits ini dalam penjelasannya. Dan dari keterangan

terdahulu di ketahui bahwa beliau rahimahullah menggabungkan hadits ini dengan hadits
nomor empat.
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disebutkan dengan redaksi lebih jelas dalam pembahasan adab berikut
penjelasannya.

y L'i6'd3i'r*6 -',;t, *- "i+ $ cri;tlc,llril loio berkata,

"Aku berharap bahwa diriku -saat bersumpah- menjadikan suatu
amalan yang aku kerjakan, makq aku pun selesai darinya").
Pernyataan Aisyah dijadikan dalil tentang sahnya nadzar yang tidak
diketahui. Ini adalah pendapat ulama madzhab Maliki. Hanya saja

menurut mereka, apabila seseorang bemadzar tanpa menyebutkan apa

yang menjadi nadzarnya, maka yang berlaku baginya adalah seperti

kafarat sumpah (yakni memerdekakan seorang budak, berpuasa tiga
hari, atau memberi makan 6 orang miskin-penerj). Tapi makna
lahiriah perkataan Aisyah serta sikapnya memberi asumsi bahwa
kafarat sumpah tidak cukup. Bahkan yang menjadi nadzarnya adalah

apa yang maksimal dijadikan sebagai nadzar. Akan tetapi
kemungkinan Aisyah melakukan hal itu dikarenakan sifat wara' demi
meyakinkan dirinya telah terbebas dari nadzar.

Sungguh telah keliru mereka yang mengatakan bahwa Aisyah
berangan-angan sekiranya amalan yang dilakukannya sebagai kafarat

nadzar boleh dilakukannya terus menerus. Maksudnya, dia memiliki
impian dapat terus menerus membebaskan budak. Demikian juga
mereka yang mengatakan bahwa Aisyah berharap agar segera

membayar kafarat nadzarnya sesaat setelah bersumpah, dan tidak
mengisolir Abdullah bin Zubair selama waktu tersebut.

Alasan kesalahan pernyataan pertama adalah bahwa dalam teks

hadits itu tidak ada keterangan yang melaranganya untuk terus

memerdekakan budak, lalu mengapa Aisyah mesti mendambakan

sesuatu yang tidak terlarang baginya untuk mengerjakannya? Selain
itu, perbuatan tersebut sangat berkaitan dengan kemampuannya dan

bukan suatu keharusan baginya.

Sedangkan kesalahan pernyataan kedua adalah, dari
perkataannya di beberapa jalur periwayatan hadits tersebut 

-sepertiakan disebutkan- tampak bahwa apabila dia mengingat nadzamya,
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maka dia menangis dan air matanya membasahi kerudungnya.

Riwayat ini mengindikasikan bahwa Aisyah menduga tidak mampu

memb ayar kafarat nadzarnya seb agaimana mestinya.

Ibnu At-Tin mendapatkan kemusykilan tentang anggapan bahwa

Aisyah telah melanggar nadzarnya hanya karena Ibnu Zubair masuk

menemuinya bersama sekelompok orang. Dia berkata, "Kecuali jika

Aisyah menjawab salam mereka ketika masuk menemuinya,

sementara Abdullah bin Zubair berada di antara mereka. Dengan

demikian, Aisyah telah melanggar nadzar sebelum Abdullah

menerobos hijab." Nampaknya, Ibnu At-Tin melupakan keterangan

dalam hadits Al Miswar yang telatr saya sitir, )jfi6'e\U gt ,!^:-;.O Uul

,!.)r;) iI.li e Wr'tti- *'t-y (Aistah berkata, 'sesungguhnya aku

bernadzar, dan nadzar adalah perkara yang sangat berat'. Keduanya

tetap berada di sana hingga Aisyah berbicara kepada Ibnu Zubair).

Kalaupun tidak ada penegasan seperti dalam riwayat ini, maka

penafsiran Ibnu At-Tin tetap tertolak dari sisi lain. Sebab Aisyah

boleh menjawab salam orang-orang yang masuk kepadanya selama

jawaban itu tidak diniatkan untuk Abdullah. Jika demikian halnya,

maka jawaban salam tersebut tidak menyebabkan dirinya melanggar

nadzar.

3. Al Qur'an Turun Menurut Dialek Quraisy

it'*', -6;.'+3 G:, ot,;L oi 
";i c 

=V it 
*

,? i ?tut ;; ,"-')t :,+i ,f6t ; :^*-,, ;3t
rit ,.56r ',*;r;lrr LL';l'otiL JEj G.-r;ir ap 6#;

rti )ry,1,:ku'9ri;,1 i€ q-iU'i:):, ei rt*t

.O

LJ

ailt)*;i e.ryr$dy

FATIII'L BAARI - 4T



3506. Dari Ibnu Syihab, dari Anas, "Sesungguhnya Utsman
memanggil Zard bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin A1 Ash,

dan Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, lalu mereka menyalinnya
menjadi beberapa mushaf. Utsman berkata kepada kelompok Qtrraisy
yang terdiri dari tiga orang, 'Apabila kalian berbeda dengan Zaid bin
Tsabit pada suatu (bacaan) dari Al Qur'an, maka tulislah menurut
dialek Quraisy, karena sesungguhnya Al Qur'an turun menurut dialek
mereka'."

Keterangan:

(Bab Al Qur'an turun menurut dialek Quraisy). Imam Bukhari
menyebutkan penggalan hadits Anas tentang perintah Utsman untuk
menulis mushaf. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang
keutamaan Al Qur'an. Hubungannya dengan keutamaan Quraisy
cukup jelas.

4. Penisbatan Yaman Kepada Ismail

Di antara mereka Aslam bin Afsha bin Haritsah bin Amr bin
Amirbin Khuza'ah.
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3507. Dari Salamah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW keluar

kepada suatu kaum dari Aslam yang sedang berlomba memanah di

pasar. Beliau bersabda, 'Panahlah wahai bani (keturunan) Ismail,

sesungguhnya bapak kalian adalah seorang pemanah, dan aku

bersama bani fulan' -salah 
satu pihak yang berlomba- Maka

mereka pun menahan tangan-tangan mereka. Nabi SAW bertanya,

'Ada apa dengan mereka?' Mereka berkata, 'Bagaimana kami

memanah sementara engkau bersama bani fulan?' Beliau bersabda,

'Panahlah, dan aku bersama kalian semuanya'."

Keterangan Hadits:

(Bab penisbatan Yaman kepada Ismail). Maksudnya, Ismail

putra Ibrahim Al Khalil. Penisbatan Mudhar dan Rabi'ah kepada

Ismail telah disepakati. Adapun Yaman, maka seluruh nasab mereka

berpangkal pada Qatrthan. Sementara para ulama ahli nasab berselisih

tentang nasab Qahthan. Mayoritas mereka mengatakan bahwa dia

adalah putra Abir bin Syalikh bin Irfikhsyad bin Sam bin Nuh. Ada

pula yang mengatakan ia berasal dari keturunan Hud AS, atau anak

saudaranya

Dikatakan bahwa Qahthan adalah orang pertama yang berbicara

dengan bahasa Arab, dan dia adalah bapak bangsa Arab Muta'arribah.

Sedangkan Ismail adalah bapak bangsa Arab Musta'ribah. Adapun

Arab Aribah hidup sebelum itu, seperti bangsa 'Aad, Tsamud,

Thasim, Judais, Amaliq, dan selain mereka.

Az-Zubair bin Bakkar mengklaim bahwa Qahthan adalah

keturunan Ismail. Menurutnya, dia adalah Qahthan bin Al Humaisi'

bin Taim bin Nabith bin Ismail AS. Ini pula asumsi perkataan Abu

Hurairah RA pada kisah Hajar saat berbicara kepada kaum Anshar,

"Itulah ibu kalian wahai bani maa'issamaa' (keturunan air langit)."

Pendapat ini pula yang lebih kuat dalam pandangan saya. Sebab

jumlah bapak antara sahabat masyhur dan selain mereka hingga

Qahthan, hampir sama dengan jumlah bapak antara para sahabat yang
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masyhur dan selain mereka hingga Adnan. Sekiranya Qahthan adalah

putra Hud, atau putra saudara laki-lakinya, atau ia hidup dekat dengan

masa Hud, tentu dia berada pada urutan kesepuluh kakek Adnan,
sesuai pendapat yang masyhur bahwa antara Adnan dengan Ismail
terdapat empat atau lima bapak. Sedangkan bila dikaitkan dengan

pemyataan bahwa antara Adnan dan Ismail terdapat sekitar 40 bapak,

maka kemungkinan di atas sangat kecil untuk diterima. Tapi ini adalah

pendapat yang aneh menurut mayoritas ulama, meskipun dinukil oleh

sejumlah periwayat, dan dianggap pendapat yang lebih kuat oleh
mereka yang beranggapan bahwa Ma'ad bin Adnan hidup semasa

dengan Bakhtanshir. Sehubungan dengan ini terdapat kerancuan dan
perbedaan sangat banyak, sehingga sejumlah sejarawan tidak mau
menyebutkan nasab antaraAdnan dan Ismail.

Saya (Ibnu Hajar) telah mengumpulkan semua berita yang
berkenaan dengan masalah itu hingga mencapai lebih dari sepuluh
pendapat. Kemudian saya membaca dalam kitab An-Nasab karya Abu
Ru'bah Ali Muhammad bin Nashr, dia menyebutkan satu pasal khusus
tentang nasab Adnan. Dia berkata, "Sekelompok periwayat berkata,
'Dia adalah putra Ud bin Udad brn Zaid bin Ma'ad bin Miqdam bin
Humaisi' bin Nabit bin Qaidar bin Ismail'. Sebagian lagi berkata, 'Dia
adalah putra Udad bin Humaisi' bin Nabt bin Salaman bin Haml bin
Nabit bin Qaidar'. Ada pula yang berkata, 'Dia adalah putra Udad bin
Humaisi' Al Muqawwim bin Nahur bin Yasrah bin Yasyjab bin Malik
bin Aiman bin Nabit bin Qaidar'. Sebagian berkata, 'Dia adalah putra
Ud bin Udad bin Al Humaisi' bin Yasyjab bin Sa'ad bin Barih bin
Numair bin Humail bin Munhaim bin Lafits bin Ash-Shabuh bin
Kinanah bin Al Awwam bin Nabit bin Qaidar'. Sebagian mengatakan

bahwa antara Adnan dan Ismail terdapat 40 bapak." Dia juga berkata,
"Mereka menyimpulkan pandangan itu dari kitab karya Rukhayya
(sekertaris Armiya sang nabi). Rukhayya telah membawa Ma'ad bin
Adnan dat'' jazirah Arab pada malam peristiwa Bakhtanshir, karena ia
khawatir jika Ma'ad diciduk oleh tentara, lalu ia menyebutkan nasab

Adnan dalam kitabnya, dan inilah yang dikenal di kalangan ulama
Ahli Kitab". Dia melanjutkan, "Aku menemukan sekelompok ulama
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Arab telah menghafal 40 bapak ---dalam bahasan Arab- untuk

Ma'ad hingga Ismail. Mereka mengutip n:rma-nama tersebut dari

syair-syair para pengamat urusan jahiliyah seperti Umayyah bin Abi
Shalt." Kemudian dia berkat4 "Aku membandingkan pendapat

tersebut dengan perkataan Ahli Kitab, maka saya mendapatkan jumlah

yang sama tapi berbeda lafazhnya." Selanjuhya dia menyebutkan 40

nama antara Adnan hingga Ismail.

Akan tetapi saya menemukan berita dari sumber lain yang

menyelisihi apa yang dia sebutkan. Dalam riwayat Ibnu Ishaq

dikatakan, "Dia adalah Adnan bin Udad bin Yasyjab bin Ya'rub bin

Qandar". Masih dalam sumber yang sama disebutkan, "Dia adalah

Adnan bin Ud bin Muqawwim bin Nahur bin Yabrah bin Ya'rub bin
Yasyjab bin Nabit bin Ismail." Sementara dari Ibrahim bin Al
Mundzir dikatakan, "Dia adalah Adnan bin Ud bin Udad bin Al
Humaisi' bin Nabit bin Ismail." Pada kali lain dia meriwayatkan dari

Abdullah bin Imran Al Madani seraya ditambahkan padanya'Zaid'
antaraUdad dan Al Humaisi'.

Abu Al Faraj Al Ashbahani dari Daghfal An-Nassabah (sang

ahli nasab) bahwa dia menyebutkan antara Adnan dan Ismail
sebanyak 37 bapak. Lalu dia menyebutkannya, tetapi memiliki
perbedaan dengan apa yang telah disebutkan. Hisyam bin Al Kalbi di
dalam kitab An-Nasab karyany4 dan dinukil oleh Ibnu Sa'ad darinya,

dia berkata, "Dikabarkan kepadaku dari bapakku, tetapi aku tidak
mendengar darinya bahwa dia menyebutkan antara Adnan dan Ismail
sebanyak 40 bapak."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Lalu dia menyebutkan nama-nama

yang dimaksud, tetapi berbeda dengan apa yang telah disebutkan."

Hisyam berkata, "Seorang laki-laki dari penduduk Tadammur dengan

panggilan Abu Ya'qub tergolong muslim Ahli Kitab dan para ulama

mereka, bahwa Rukhayya (sekretaris Armiya) menyebutkan nasab

Ma'ad bin Adnan dan nama-n:lma yang ada padanya seperti nama-

nama ini. Adapun perbedaannya hanya dari segi bahasa." Dia berkata,

"Aku mendengar orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Ma'ad bin
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Adnan hidup pada masa Isa putra Maryam'." Demikian yang dia
katakan.

Al Hamadani dalam kitab Al Ansab mengutip pemyataan Ibnu
Al Kalbi. Kemudian dia menyebutkan nama-nama dengan versi yang
berbeda bahkan lebih dua nama dari yang telah disebutkan. Setelah itu
dia berkata, "Ini termasuk perkara yang saya ingkari, dan termasuk hal
yang patut dianalisa dan tidak disebutkan, serta tidak dapat dijadikan
dasar untuk menyelisihi apa yang masyhur di antara manusia." Namun
menurut saya, berpegang dengan apa yang dikatakan Ibnu Ishaq lebih
tepat, dan lebih tepat lagi apa yang dinukil Al Hakim dan Ath-
Thabarani dari hadits Ummu Salamah, dia berkata, "Adnan adalah
Ibnu Ud bin Zaid bin Barri Ibnu A'raq Ats-Tsari, dan asal dari Ats-
Tsari adalah Ismail." Hal ini sesuai dengan apa yang telah saya

sebutkan dari Ibrahim bin Al Mundzir dari Abdullah bin Imran, juga
sesuai dengan mereka yang mengatakan bahwa Qahthan berasal dari
keturunan Ismail. Karena pada kondisi demikian terdapat kesamaan
jumlah bapak antara Qahthan dan Adnan hingga Ismail. Atas dasar ini,
maka Ma'ad bin Adnan -seperti dikatakan oleh sebagian mereka-
hidup pada masa Musa AS, bukan pada masa Isa AS. Pernyataan ini
lebih utama karena jumlah bapak antara nabi kita dengan Adnan
sekitar 20 orang. Sebab sangat jauh kemungkinan bila Ma'ad hidup
pada masa Isa AS, sementara jarak waktu antara Nabi SAW dan Isa
AS hanya sekitar 600 tahun. Pada masa yang relatif singkat itu, tidak
dapat dikatakan telah hidup 20 generasi, sementara usia setiap mereka
dikenal sangat paryang. Adapun mereka yang menguatkan adanya
jumlah yang sangat banyak antara Adnan dan Ismail 

-meski 
terdapat

padanya kesimpangsiuran-, karena mereka merasa tidak mungkin
antara Ma'ad 

-yang 
hidup di masa Isa AS- dengan Ismail AS,

hanya terdapat 4 atan 5 bapak, padahal jarak waktunya demikian lama.

Namun, apa yang mereka hindari, justru mereka terjerumus kepada
perkara serupa, seperti yang telah saya sebutkan. Maka pendapat yang
lebih tepat adalah apa yang telah saya kemukakan, yaitu jika terbukti
Ma'ad bin Adnan hidup pada masa Isa AS, maka dipastikan bahwa
antara dia dengan Ismail terdapat jumlah bapak yang banyak. Namun,
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jika dia hidup pada masa Musa AS, maka antara dia dengan Ismail
terdapat beberapa orang bapak saja.

(Di antara mereka Aslam bin Afsha\. Dalam riwayat A1 Jurjani
disebutkan dengan lafazh Af'aa, tetapi dia termasuk kesalahan dalam
penyalinan naskah (tashfuifl. Lalu yang dimaksud Imam Bukhari
dengan Ibnu Haritsah bin Amr bin Amir adalah Ibnu Haritsah bin
IJmru' Al Qais bin Tsa'labah bin Mazin bin Al Azad.

Ar-Rasysyathi berkata, "Al Azad adalah salah satu pangkal dari

Qahthan, di antara mereka terdapat sejumlah kabilah, dan dari sinilah
Al Anshar, Khuza'ah, Ghassan, Bariq, Ghamid, Al Atik, dan selain
mereka. Dia adalah Al Azad bin Al Ghauts bin Nabit bin Malik bin
Zaidbin Kahlan bin Saba' bin Yasyjab bin Ya'rub bin Qahthan."

Maksud lmam Bukhari adalah hendak menjelaskan bahwa nasab

Haritsah bin Amr bersambung dengan Yaman. Nabi SAW pemah

bersabda kepada bani Aslam bahwa mereka berasal dari keturunan
Ismail. Tapi pengambilan kesimpulan dengan dasar hadits tersebut

perlu ditinjau kembali. Karena keberadaan bani Aslam adalah

keturunan Ismail tidak berkonsekuensi semua yang menisbatkan diri
kepada Qahthan juga adalah keturunan Ismail. Sebab kemungkinan

te{adi pada suku Aslam sama seperti yang menimpa saudara mereka
Khuza'ah berupa perbedaan; apakah mereka berasal dari keturunan

Qahthan atau dari keturunan Ismail.

Ibnu Abdil Barr menyebutkan dari jalur Al Qa'qa' bin Abi
Hadrad sehubungan dengan hadits di atas, ;, *t y ht ;* ulr ltt

tu,li €.t_i:t ,|lui o:bs;-li:, eV)'{-,i ,4 er,6. (Sesungguhnya

Nabi SAW' melewati orang-orang dari Aslam dan Khuza'ah, dan

mereka sedang berlomba memanah. Beliau bersabda, 'Panahlah

wahai keturunan Isma'il). Dengan demikian, barangkali orang-orang

Khuza'ah yang ada di tempat itu lebih banyak, maka sabda Nabi SAW
tersebut diucapkan dalam konteks taghlib.

FATIIUL BAARI - 47



Sementara Al Hamadani An-Nassabah menjawab bahwa sabda

beliau SAW kepada mereka, ,Y(-! g. 6- (Wanai keturunan Ismail),

tidak berindikasi bahwa mereka adalah keturunan Ismail dari pihak

bapak. Bahkan kemungkinan mereka adalah keturunan Ismail dari
pihak ibu. Karena suku Qahthan dan Adnan telah bercampur karena

pernikahan. Maka suku Qahthan adalah keturunan Ismail dari pihak
ibu.

Adapun kandungan hadits tersebut telah dijelaskan pada

pembahasan tentang jihad. Di antara dalil yang digunakan untuk
menunjukkan bahwa Yaman berasal dari keturunan Ismail adalah

perkataan Ibnu Al Mundzir bin Amr bin Haram (kakek Hassan bin
Tsabit):

Kami mewarisi kemuliaan,

dari Bahlul Amr bin Amir dan Haritsah Al Ghithrif.

Peninggalan keluarga putra anak perempuan dari putra Malik,

dan anak perempuan dari putra Ismail saat mengembara.

Namun, bait-bait syair ini pun masih mungkin diberi interpretasi

seperti yang dikatakan Al Hamadani.
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3508. Dari Abu Dzar RA, bahwa ia mendengar Nabi SAW

bersabda, "Tidak ada seorang pun yang menisbatkan diri kepada

selain bapal<nya 
-sementara 

dia mengetahuinya- melainkan telah

kafir kepada Allah. Barangsiapa yang menisbatkan diri kepada suatu
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kaum, padahal dia tidak memiliki nasab pada kaum itu, maka

hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka."

3509. Dari Abdul Wahid bin Abdullah An-Nashri, dia berkata:
Aku mendengar Watsilah bin Al Asqa' berkata: Rasulullah SAW
bersabda, "Sesungguhnya termasuk dusta yang paling besar adalah
seseorang menisbatkan diri kepada selain bapalcnya, atau
memperlihatkan kepada matanya apa yang tidak dia lihat, atau
mengatakan atas nama Rasulullah SAW apa yang tidak beliau
ucapkan."
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3510. Dari Abu Jamrah, dia berkata: Aku mendengar Ibnu

Abbas RA berkata, "utusan Abdul Qais datang kepada Rasulullah

SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami kelompok

I az
a;,-9
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dari Rabi'ah ini, telah terhalang antara kami dengan engkau oleh

orang-orang kafir suku Mudhar. Kami tidak dapat datang (dengan

aman) menemuimu kecuali pada setiap bulan Haram. Sekiranya

engkau memerintahkan kami suatu perintah yang dapat kami ambil

darimu, dan kami sampaikan kepada orang-orang di belakang kami
(setelah kami)'. Beliau bersabda, "Aku memerintahkan kamu empat

perkara dan melarang kamu dari empat perkara; iman kepada Allah
dan syahadat (kesaksian) tidak ada sesembahan yang sebenarnya

selain Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan

menyerahkan kepada Allah seperlima dari harta rampasan perang

yang kamu peroleh. Aku melarang kalian dari dubba', hantam, naqir,

dan muzaffat."
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3511. Dari Salim bin Abdullah, bahwa Abdullah bin Umar RA
berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda saat berada di

atas mimbar, 'Ketahuilah sesungguhnya fitnah di sini 
-beliau

menunjuk ke arah timur- dari arah terbitnya tanduk syetan'."

Keterangan Hadits:

(Bab). Demikian Imam Bukhari menyebutkannya tanpa judul,

yang berfungsi sebagai pemisah antar bab. Adapun kesesuaian bab

terdahulu dengan dua hadits yang awal di bab ini cukup jelas, yaitu

larangan menisbatkan diri kepada selain bapak yang sebenarnya.

Artinya, apabila nasab Yaman terbukti sampai kepada Ismail, maka

mereka tidak patut untuk menisbatkan diri kepada selain beliau AS.

Adapun hadits ketiga memiliki kaitan dengan bab, yaitu bahwa Abdul

Qais bukan termasuk suku Mudhar. Sedangkan hadits keempat hendak
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menyitir tambahan yang tercantum pada sebagian jalurnya, yaitu

penyebutan suku Rabi'ah dan Mudhar.

Pertama, adalah hadits Abu Dzar. Al Husain yang disebut

dalam sanad-nya adalah Ibnu Waqid Al Mu'allim. Bahkan dalam

riwayat Muslim disebutkan secara tegas, "Husain bin Mu'allim
menceritakan kepada kami". Lalu dalam sanad di atas disebutkan,
"Dari Abu Dzar", sementara dalam riwayat Al Ismaili disebutkan,

"Abu Dzar menceritakan kepadaku". Pada sanad hadits ini terdapat

tiga orang tabi'in secara berurutan. Kemudian penggunaan kata
"rajul" (seorang laki-laki) pada hadits itu adalah dalam konteks

taghlib, sebab pada dasarnya, kaum wanita juga memiliki hukum yang

sama.

^41 ;iJ $'st (Menisbatkan diri kepada

selain bapalcnya 
-sementara' 

aro *"nf"tahuinya- melainkan telah
kafir kepada Allah). Demikian lafazh yang tercantum di tempat ini,
yakni ll (kepada Allah). Namun, lafazh yang dimaksud tidak

tercantum kecuali dalam riwayat Abu Dzar. Lafazh tersebut tidak
ditemukan dalam riwayat Imam Muslim maupun Al Ismaili, dan inilah
yang lebih tepa!. Jika lafazh'kepada Allah' terbukti akurat, maka
yang dimaksud adalah orang yang menghalalkan perbuatan tersebut,

padahal dia mengetahui bahwa itu adalah haram. Sedangkan menurut

riwayat yang masyhur bahwa yang dimaksud adalah kufur nikmat.

Kalimat itu sendiri tidak bisa dipahami secara tekstual. Bahkan yang

dimaksud adalah ancaman keras dan pencegahan agar tidak berbuat

demikian. Atau maksud kata 'kafir' di sini adalah bahwa pelakunya

telah mengerjakan perbuatan yang mirip perilaku orang-orang kafir.
Masalah ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang iman.

)6t u. e& i:#i '..4"r.'i A i:j ,*\t ,y: (Dan barangsiapa

menisbatkan diri kepada suatu kaum, padahal dia tidak memiliki

nasab kepada kaum itu, maka hendaklah dia menyiapkan tempat

dudulcnya di neraka). Dalam riwayat Imam Muslim dan Al Ismaili
disebutkan, )6t',y al;|rY# ,$'o.ti'i A 6 $:t s,ty(Barangsiapa
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mengakui sesuatu yang bukan miliknya, maka dia tidak termasuk dari
kami, dan hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka).

Substansi riwayat Imam Muslim lebih luas daripada riwayat Imam

Bukhari.

Perlu diketahui bahwa kata 'nasab' hanya terdapat dalam

riwayat Al Kasymihani. Bila kata ini dihapus, maka kalimat tersebut

menjadi kurang jelas, sehingga membutuhkan kata yang menerangkan

maksudnya, dan yang paling tepat adalah kata'nasab ', karena ia telah

disebutkan secara tekstual di sebagian riwayat.

i:t#i 1ll 
" " 

d a kl ah m enyi a p kan ). Maksudnya, menyi apkan temp at

di neraka. Kalimat ini mungkin bermakna permohonan atau berita
dalam bentuk perintah. Bila dipahami sebagai kalimat berita, maka

maknanya "ini adalah balasannya jika ia harus menerimanya". Karena

bisa saja Allah mengampuninya, atau dia bertaubat dan Allah
menghapus dosanya. Masalah ini telah dijelaskan lebih detil pada

pembahasan tentang imanl ketika membahas hadits, db ais U
(Barangs iapa berdusta atas namaku).

Dalam hadits di atas terdapat larangan mengingkari nasab diri
sendiri yang sudah jelas diketahui dan menisbatkannya kepada nasab

lain. Namun, hal ini terkait dengan pengetahuan tentang nasab itu
sendiri. Bahkan pengetahuan tentang nasab itu sendiri menjadi sesuatu

yang harus, baik dalam hal menafikan nasab, maupun saat

menetapkannya. Karena dosa hanya akan didapat apabila seseorang

mengetahui hukumnya, lalu dia sengaja melanggamya. Dari hadits ini
diketahui pula tentang bolehnya menggunakan kata 'kafir' pada

perbuatan-perbuatan maksiat untuk menc agahnya.

Dari riwayat Imam Muslim dapat disimpulkan tentang larangan

mengakui sesuatu yang bukan miliknya, termasuk semua klaim yang

batil, baik dalam hal harta, ilmu, pembelajaran, nasab, keadaan,

kebaikan, nikmat, perwalian, dan lainnya. Tingkat keharaman semakin

I Yang benar adalah pembahasan tentang llmu.
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bertambah seiring bertambahnya kerusakan yang ditimbulkan oleh
perbuatan tersebut.

Ibnu Daqiq Al Id menjadikan hadits ini sebagai dalil yang

mendukung pendapat madzhab Maliki yang membenarkan dakwaan

seseorang yang mengakui sesuatu bukan miliknya dan dia
mengetahuinya. Namun, hal itu terpaksa dilakukannya agar tidak
dimiliki oleh pihak lain yang akan mengambilnya dari pemilik yang

sah, sementara hakim yang memeriksa juga mengetahui bahwa
dakwaan tersebut tidak benar. Dia berkata, "Peraturan ini tidak
termuat secara tekstual dalam syariat sehingga dapat dijadikan untuk
mengkhususkan makna umum hadits. Bahkan tujuannya hanya untuk
menyampaikan hak kepada pemiliknya. Maksud meraih tujuan
tersebut lebih diutamakan daripada harus dimasukkan dalam ancaman
yang besar ini."

Kedua, hadits Watsilah bin Asqa' tentang sabda Nabi SAW,
"Sesungguhnya termasuk dusta yang paling besar adalah seseorang

menisbatknn diri kepada selain bapaknya." Imam Bukhari menukil
hadits ini dari Haiz (Ibnu Utsman Al Himshi) salah seorang tabi'in.
Sanad hadits ini termasuk sanad aliy (sanad yang ringkas/dekat
dengan Rasulullah) bagi Imam Bukhari. Gurunya (Hariz), Abdul
Wahid bin Abdullah An-Nashri adalah Ad-Diamsyqi. Nama kakeknya
adalah Ka'ab bin Umair dan biasa disebut Busr bin Ka'ab. Abdul
Wahid berasal dari bani Nashr bin Muawiyah bin Bakr bin Hawazin,
dan termasuk tabi'in. Maka dalam sanad terdapat riwayat orang yang

berada dalam satu tingkatan. Hariz pernah memegang pemerintahan di
Thaif sebagai pembantu Umar bin Abdul Aziz. Kemudian dia
memegang pemerintahan di Madinah sebagai pembantu Yazid bin
Abdul Malik. Dia memiliki sejarah hidup yang harum. Dia wafat
antara tahun 103 dan 109 H. Dia tidak mempunyai riwayat dalam

Shahih Bukhari selain hadits ini.

Zaid bin Aslam juga meriwayatkannya, dimana dia lebih tua
usianya dan lebih banyak bertemu dengan para syaikh. Akan tetapi
Zaid bin Aslam menyisipkan seorang periwayat bernama Abdul

FATgUL BAARr - 53



Wahhab bin Bakht antara Abdul Wahid dan Watsilah. Saya

menemukan riwayat itu dalam kitab Mustakhraj ala shahihain karya

Ibnu Abdan, dari riwayat Hisyam bin Sa'ad datr Zaid, sementara

status Hisyam masih diperbincangkan. Menurutku, riwayat tadi

termasuk tambahan pada sanad yang telah lengkap. Atau, mungkin

terjadi pemutarbalikan, dimana seharusnya adalah; dari Zaid bin

Aslam, dari Abdul Wahhab bin Bakht, dari Abdul Wahid.

ts';Sr nUZt U.'o\ (Sesungguhnya di termasuk kedustaan paling

besar). Kata firaa merupakan bentuk jamak dari kata .firyoh, artinya

dusta.

'*; \i (Atau memperlihatkan). Maksudnya, mengaku bahwa

kedua matanya melihat dalam mimpi sesuatu yang tidak pemah

dilihatnya. Dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Al Hakim

dari jalur lain, dari Watsilah, e'; d', 
gaf;,J'fl * 'b 

S.|r 6.E'tti

b l6'i' (Seseorang berdusta atas kedua matanya dengan

mengatakan, 'Aku melihat -padahal dia tidak melihat- sesuatu dalam

mimpi).

JJli')i (Atau berkata). Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan

dengan kata yaqawwal (membual). Pada Hadits ini terdapat ancaman

keras berdusta pada tiga hal, yaitu; memberitahukan melihat sesuatu

dalam mimpi padahal tidak pernah melihatnya, menisbatkan diri

kepada selain bapak sendiri, dan berdusta atas nama Nabi SAW.

Masalah terakhir telah dijelaskan pada pembahasan tentang ilmu.

Adapun yang berkaitan dengan mimpi akan disebutkan pada

pembahasan tentang takwil mimpi. Sedangkan masalah menisbatkan

diri kepada orang lain akan dijelaskan pada bab sebelumnya. Selain

itu telah dijelaskan pula hikmah ancaman keras dalam hal itu.

Hikmah larangan berdusta atas nama Nabi SAW juga cukup

jelas. Sebab Nabi SAW merupakan orang yang menyampaikan berita

dari Allah SWT. Maka orang yang berdusta atas nama Nabi SAW

berarti telah berdusta atas nama Allah. Sementara orang yang berdusta
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atas nama Allah telah diancam keras dalam firman-Nya, *'nbi'iJ
!.q, ak ')i 6f *t C" 's'Pt 

"Don siapakah yang lebih zhalim

daripada orang yang mengadakan atas nama Allah suatu kedustaan,

atau mendustakan ayat-ayat-Nya." (Qs. Yuunus [10]:i7) Allah SWT

menyamakan antara orang yang berdusta atas nama Allah SWT

dengan orang kafir. Allah SWT juga berfirman, Ult u; yqt ?73

"ri'*:, ffi') rtt ,P t9i.'i? "Dan pada hari kiamat, engkau melihat

orang-orang yang berdusta atas nama Altah, wajah-wajah mereka

menjadi hitam." (Qs. Az-Zttmar [30]: 60) Ayat-ayat yang berbicara

mengenai hal ini cukup banyak dan beragam. !ulu, 
sekelompol,::*q

yang bodoh berpegang kepada firman Allah, l' ,J" s'P' * f'l'i;rli

f * a$r 
'5,fl. tl.iii "Dan siapakah yang lebih zhalim claripada

orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah untuk

menyesatkan manusia." (Qs. Al An'aam [6]: laa) dan lafazh pada

sebagian riwayat, "Barangsiapa berdusta atas namaku (Rasulullah)."

Adapun hikmah larangan menceritakal apa yang tidak dilihat

dalam mimpi ditinjau dari sisi, bahwa mimpi merupakan salah satu

bagian wahyu, maka orang yang menyampaikan apa yang tidak dia

lihat dalam mimpi, sama dengan orang yang menyampaikan atas nama

Allah apa yang tidak dikatakan-Nya. Atau karena Allah mengirim

malaikat mimpi untuk memperlihatkan kepada orang yang tidur apa

yang dikehendaki-Nya. Maka jika seseorang berdusta dalam

menceritakan mimpinya, niscaya ia telah berdusta atas nama Allah

dan atas nama malaikat. Sebagaimana orang yang berdusta atas nama

Nabi SAW berarti menisbatkan kepadanya syariat yang tidak

diucapkannya, sedangkan syariat pada umumnya diterima Nabi SAW

melalui lisan malaikat, maka orang yang berdusta dalam hal itu berarti

berdusta atas nama Allah dan malaikat.

Ketiga, hadits Ibnu Abbas, "IJtusan Abdul Qais datang." Hadits

ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang iman. Sedangkan
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kandungannya yang berkaitan dengan minuman akzrn disebutkan di
tempatnya.

U't1 ,* €Wb ?:tu, €';i (Aku memerintcthkan kctmu entpat

perkora clan melarang kamu dari empat perkara). Dalam riwayat Al
Kas5.mihani menggunakan kata {if (yatni dalam bentuk muclzakkar)

sebagai ganti arba'ah. Kedua versi ini dibenarkan, karena suatu

bilangan yang tidak disebutkan pembilangnya maka boleh

dimasukkan kata mudzakkar (enis laki-laki) dan boleh pula
'mu'annats '(enis perempuan). Adapun kesesuaian hadits ini dengan
judul bab adalah bahwa kebanyakan mayoritas bangsa Arab adalah

Rabi'ah dan Mudhar. Tidak ada perselisihan mengenai nasab mereka
kepada Ismail.

Keempat, hadits Ibnu Umar tentang fitnah dari arah timur.
Hadits ini baru saja disebutkan dan akan dijelaskan pada pembahasan

tentang fitnah dan cobaan. Kesesuaiannya dengan judul bab terdapat
pada penyebutan 'timur', dimana semuanya berasal dari Mudhar dan

Rabi'ah, seperti yang telah dijelaskan. Pada sebagian jalur hadits ini
disebutkan, "Dan iman di Yaman." Maka di dalamnya terdapat isyarat
mengenai asal tiga komunitas. Dua di antaranya tidak diperselisihkan

berasal dari Ismail AS. Sebab perselisihan yang terjadi hanya

berkenaan dengan asal usul komunitas yang ketiga.

6. Penyebutan Aslam, Ghifar, Muzainah, Juhainah dan Asyja'

U;t ,*'t *\t J:" Ut i6 ,i6 ^r hr '*;ij"; o.ri *
i; A',;,U;'t*?t 

"Y't 
*?t ^::"';"'r'"^,e t'rr*:\rt

t t z. ).
.A 3-' -1 I a)ll

3512. Dari Abu Hurairah RA ia berkata, Nabi SAW bersabda,

"Quraisy, Anshar, Juhainah, Muzainah, Aslam, Ghtfar, dan Asyja'
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adalah mawali [penolongJku, tidak ada bagi mereka maula

[penolongJ selain Allah dan Rasul-Nya."

*',lG *i *\t .* tut'Jy, oi i?i I' *; oi1;u ;
l,r ,*, ';;;, ,lu' tdL *| ,rA h' ? 'ru; :-ill

' 
,:' r'. .

.d -r -t)

3513. Dari Nafi', bahwa Abdullah mengabarkan kepadanya,

sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar, "Ghifar,

Allah memberi ampunan baginya, Aslam, Allah menyelematkannya,

dan Ushayyah telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya."

3514. Dari Muhammad, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW,

ia bersabda, "A$lam, Allah menyelamatkannya, dan Ghifar, Allah
memberi ampunan baginya. "

3515. Dari Abdurrahman

berkata, "Nabi SAW bersabda,

*'t *\t .uUtf & ii,r e1;;:; dj *
.ql ilr i'r*'r,ir q:.ir
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Juhainah, Muzainah, Aslam, dan Ghfar, lebih baik daripada bani
Tamim, bani Asad, bani Abdullah bin Ghathetfrm, dan bani Amir bin

Sha'sha'ah?' Seorang laki-laki berkata, 'Sungguh mereka telah
kecewa dan rugi'. Beliau bersabda, 'Mereka lebih buik daripacla bani
Tamim, bani Asad, bani Abdullah bin Ghathafan, dan bani Amir bin
Sha'sha'ah'."

o, :,>. '? .. .c 11, .c. t c . 'r,1 . '-o, i o ,e. t c,
af o,\ ,-dl J a/^-rl Le €.rs, :)V -t3ta,dlJ J^zo je' Y.7
'e;);. C\,&', * \' t* ";) J$ *c i 1?\t'oi ,*.i

G.i Ut ,4r'#:V ^i-';\ ,w', *i i* F+.-At 'or?
- ., \. u. 9-_

&i rk',t\ *;'trl ,&3 y \t J:" Ut'J$ -lb afr
.1. o ,o. ).o.t. tt o'r. ).o-t- t'ytt ,G i) tr q i f; 

^::A'r *rt {:"';"'r'ry',
1.. , .'j" 'o c '";,) ftl.yr d qlt't ils .1 :Js tri*': ti.G otiei

,c
3516. Dari Muhammad bin Abi Ya'qub, dia berkata: Aku

mendengar Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya, bahwa Al
Aqra' bin Habis berkata kepada Nabi SAW, "Hanya saja yang

membaiatmu adalah para pencuri jamaah haji dari suku Aslam,
Ghifar, Muzainah" -aku kira Juhainah, Ibnu Abi Ya'qub ragu-
Maka Nabi SAW bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika Aslam,

Ghfar, Muzainah -aku kira beliau mengatakan, 'Juhainah'- lebih baik
daripada bani Tamim, bani Amir, Asad, dan Ghathafan, apakah

mereka kecewa dan rugi? " Laki-laki itu berkata, "Benar!" Beliau
bersabda, "Demi yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya

mereka itu lebih baik daripada mereka ini."
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i'e','rY't Pi ils ;,su & \t *', i';'r 
"..i'* 

y *
oi 'n,.o tc, ia,t oil.",t o 'o.. 'r,1 "i l.o.t, 

"o" 
c

Jl -dIl J-:^r. F- u'-/ )t W rl ,r/ lJl-r 9t c@1*-/ q
ZO

.ot;bb3 ;:)'*': d': *\ U -yqtiy- 'Ju
3516 M. Dari Muhammad, dari Abu Hurairah RA, dia berkata,

"Beliau berkata, 'Aslam, Ghifar, dan sesuatu dari Muzainah dan

Juhainah ...atau beliau berkata... sesuatu dari Juhainah atau Muzainah

(lebih baik di sisi Allah ...atau beliau berkata... para hari kiamat)

daripada Asad, Tamim, Hawazin dan Ghathafan'."

Keteransan Hadits:

(Bab penyebutan Aslam, Ghifar, Muzainah, Juhainah, dan

Asyja '). Kelima kabilah ini pada masa jahiliyah memiliki kekuatan

(power) dan martabat yang lebih rendah dibandingkan bani Amir bin

Sha'sha'ah, bani Tamim bin Murr, serta kabilah-kabilah lainnya.

Namun, ketika Islam datang mereka segera menyambut dan

menerimanya, maka kemuliaan berpihak kepada mereka.

Nasab suku Aslam telah disebutkan sebelumnya. Adapun Ghifar

adalah Ghifar bin Mulail bin Dhamrah bin Bakr bin Abdu Manat bin

Kinanah. Dari kalangan mereka yang lebih dahulu masuk Islam adalah

Abu Dzar Al Ghifari dan saudaranya seperti akan dijelaskan tidak

lama lagi. Setelah masuk Islam, Abu Dzar kembali kepada kaumnya

(dan mengajarkan Islam), maka mayoritas kaumnya memberi respon

positif, dan ditindaklanjuti dengan memeluk Islam.

Sedangkan Muzainah adalah nama istri Amr bin Udd bin

Thabikhah bin Ilyas bin Mudhar. Namanya sendiri adalah Muzainah

binti Kalb bin Wabrah. Dia adalah ibunya Aus dan Utsman (keduanya

putra Amr). Keturunan kedua anak ini lalu disebut bani Muzainah atau

kelompok Al Muzani. Di antara sahabat terkemuka dari kalangan

mereka adalah Abdullah bin Mughaffal bin Abdu Nahm Al Muzani,

dan pamannya Khuza'i bin Abdu Nahm, Iyas bin Hilal dan anaknya
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Qurrah bin Iyas (yakni kakek Qadhi Iyas bin Muawiyah bin Qurrah),
serta sejumlah sahabat lainnya.

Kemudian Juhainah adalah anak-anak Juhainah bin Zaid bin
Uqbah bin Amir Al Juhani dan selainnya. Selanjutnya, para ulama

berbeda pendapat tentang Qudha'ah. Mayoritas mereka mengatakan

berasal dari Himyar sehingga nasab mereka berpangkal kepada

Qahthan. Tapi sebagian mengatakan mereka adalah keturunan Ma'ad
bin Adnan. Adapun Al Asyja' adalah anak-anak Asyja' bin Raits bin
Ghathafan bin Sa'ad bin Qais. Para sahabat yang terkenal dari

kalangan mereka di antaranya adalah; Nu'aim bin Mas'ud bin Amir
bin Anif.

Kesimpulannya, kelima kabilah yang telah disebutkan berasal

dari Mudhar. Tiga di antaranya (yakni Muzainah, Ghifar, dan Asyja')
telah disepakati, sedangkan penisbatan Aslam dan Juhainah hanya

berdasarkan salah satu pendapat. Hanya saja pendapat itu didukung
oleh redaksi hadits, dimana kelompok yang disebutkan berlawanan

dengan mereka (yakni bani Tamim, Asad, Ghathfan, dan Hawazin)
semuanya berasal dari Mudhar, menurut kesepakatan ulama.

Pemukiman bani Asad dahulunya berada di bagian atas Makkah,
sampai terjadi persengketaan antara mereka dengan Khuza'ah, dimana

Fadhalah bin Ubadah bin Murarah Al Asadi membunuh Hilal bin
Umayyah Al Khuza'i. Melihat kenyataan ini, Khuza'ah tidak tinggal
diam, maka dia membunuh Fadhalah sebagai balasan atas

terbunuhnya saudara mereka. Pertikaian ini berhasil menyulut api

perang di antara mereka. Akhirnya bani Asad meninggalkan

pemukiman mereka dan bersekutu dengan Ghathafan. Maka masing-

masing dari anggota kedua komunitas yang bersekutu itu disebut Asad

dan Ghathafan. Namun, keluarga Jahsy bin Riyab tidak turut pindah

bersama komunitas mereka (yakni bani Asad) dan memilih bersekutu

dengan bani Umayyah. Ketika keluarga Jahsy masuk Islam dan hijrah,
maka Abu Sufyan mengambil alih pemukiman mereka dengan dasar

persekutuan terdahulu. Masalah ini disebutkan oleh Umar bin Syabah

dalam kitab Akhbar Madinah.
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Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan empat hadits, yaitu:

Pertama, hadits Abu Hurairah RA tentang Quraisy, Anshar, dan

seterusnya.

';r:-\ri "*:j, (Q"roisy dan Anshar). Tentang Quraisy telah

disebutkan. Adapun tentang Anshar akan disebutkan pada bagian awal
pembahasan tentang hijrah.

Q.ty Qulawaliku). Maksudnya,mawali bagi Nabi SAW. Maksud

mawali di sini adalah para penolong. Inilah makna yang sesuai di
tempat ini, meskipun kata mawali itu sendiri memiliki sejumlah

makna lain. Pada sebagian riwayat disebutkan mawali, yakni mawali
bagi Allah dan Rasul-Nya. Makna ini diindikasikan oleh redaksi

sesudahnya, l:r"i:, iirr iii j', il 'u.1 gia* ada mauta [penolong]

bagi mereka selain Allah dan Rasul-Nya).

Ini merupakan keutamaan bagi kabilah-kabilah tersebut. Tentu

saja khusus bagi yang beriman di antara mereka. Predikat kemuliaan

mungkin disandang oleh suatu komunitas meskipun hanya sebagian

anggotanya. Menurut sebagian ulama bahwa pengkhususan mereka

dengan hal-hal itu karena mereka bersegera menerima Islam. Maka
mereka tidak dijadikan tawanan perang sebagaimana yang dialami
oleh suku-suku lainnya. Namun, tentu yang masuk Islam adalah

mayoritas mereka bukan semuanya. Ulama lain berpendapat bahwa

maksud hadits tersebut adalah larangan memperbudak mereka, dan

mereka tidak bisa dimasukkan dalam perbudakan. Tapi pandangan ini
cukup jauh dari kebenaran.

Kedua, hadits Abdullah, "Ghifar, Allah memberi ampunan

kepadanya."

q ?tt ?'ttli gnrfur, Altah memberi ampunan kepadanya).lni

adalah kalimat berita, tetapi maksudnya adalah doa (permohonan).

Namun, ada kemungkinan bermakna berita seperti makna dasarnya.

Kemungkinan ini didukung oleh lafazh pada akhir hadits, "Dan
Ushayyah, telah berbuat mal<siat kepada Allah dan Rasul-Nya."
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Ushayyah adalah marga dari bani Sulaim bin Khufaf bin
Umru'ul Qais bin Bahtsah bin Sulaim. Mereka disebut demikian
karena telah mengadakan perjanjian, lalu mengkhianatinya seperti

yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan ketika
membahas perang Bi'r Ma'unah. Jalur-jalur periwayatannya telah

disebutkan pada pembahasan tentang memohon hujan.

Ibnu At-Tin menyebutkan bahwa bani Ghifar di masa jahiliyah

biasa mencuri (barang-barang) orang yang akan menunaikan haji.

Oleh karena itu, Nabi SAW mendoakan untuk mereka -setelah masuk

Islam- agar Allah menghapus dosa mereka.

Catatan:

Dalam riwayat Karimah dan selainnya di tempat ini disebutkan

bab "Anak Laki-laki Dari Saudara Perempuan Suatu Kaum adalah

Termasuk Golongan Mereka." Kemudian disebutkan hadits Anas

mengenai hal itu. Namun, dalam riwayat Abu Dzar, bab ini disebutkan

sebelum bab "Kisah Al Habasy'', seperti akan datang. Para riwayat
Karimah dan selainnya, sesudah bab itu disebutkan bab "Kisah
Zarflzarfl" dan di dalamnya dinukil hadits tentang kronologis masuk

Islamnya Abu Dzar. Tapi bab ini dalam riwayat Abu Dzar
dicantumkan sesudah bab "Kisah Khuza'ah". Penjelasan kedua bab ini
akah disebutkan pada tempatnya.

Ketiga, hadits Abu Hurairah RA, seperti kandungan hadits

kedua. Hadits ini dinukil Imam Bukhari dari gurunya yang bernama

Muhammad bin Salam, dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, dari Ayyrb,
dari Muhammad. Akan tetapi saya melihat dalam tulisan tangan

Mughlathai, "Sebagian mengatakan ia adalah Muhammad bin Salam,

dan sebagian lagi mengatakan Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhali."
Namun, penafsiran kedua jelas tidak benar. Karena Adz-Dzuhali
tidak bertemu dengan Abdul Watrhab Ats-Tsaqafi. Maka, yang benar

adalatr Muhammad bin Salam, seperti yang dinukil Abu Ali bin As-
Sakan pada selain hadits ini.
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Ada juga kemungkinan, dia adalah Muhammad bin Hausyab.

Sebab riwayat Muhammad bin Hausyab dari Abdul Wahhab Ats-
'l'saqafi telah dinukil Imam Bukhari dalam tafsir surah Iqtarabat dan

dalam pembahasan tentang pemaksaan. Oleh karena itu, pernyataan

bahwa yang dimaksud adalah Muhammad bin Hausyab lebih berdasar

daripada Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhali. Kemudian Al Ismaili
pernah menukil hadits melalui Abu Ya'la dari jalur Muhammad bin Al
Mutsanna dari Abdul Wahhab. Atas dasar ini, maka kemungkinan

Muhammad pada sanad di atas adalah Muhammad bin Al Mutsanna,

karena dia tergolong guru Imam Bukhari dan pernah menerima

riwayat dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi.

Ayyub yang disebutkan pada sanad hadits ini adalah Ayyub As-

Sikhtiyani, sedangkan gurunya (Muhammad) adalah Ibnu Sirin.

Kemudian Al Ismaili menyebutkan dari Al Mani'i bahwa Abdul

Wahhab Ats-Tsaqafi menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini dari

Ayyub.

e-Li (Bagaimana pendapat kalian). Orang yang dimaksud

adalah Al Aqra' bin Habis seperti disebutkan pada hadits sesudahnya.

I . c rr.,,

t g q t;t Qebih baik daripada bani Tamim). Maksudnya,

Tamim bin Murr bin Udd bin Thabikhah bin Ilyas bin Mudhar. Dalam

kabilah ini terdapat banyak marga.

yi ,f.:t (Bani Asad). Yakni Asad bin Khuzaimah bin Mudrikah

bin Ilyas bin Mudhar. Jumlah mereka sangat banyak. Kebenaran sabda

Nabi SAW ini terbukti sesaat setelah Nabi SAW wafat. Kabilah ini
telah murtad bersama Thulaihah bin Khuwailid. Demikian juga orang-

orang sebelum mereka yang terdiri dari bani Tamim dan bani Sujah.

t* i i' io q. Ut (Dan dari bani Abdullah bin Ghathfan).

Yakni Ghathfan bin Sa'ad bin Qais 'Ailan bin Mudhar. Nama

Abdullah bin Ghathafan pada masa jahiliyah adalah Abdul Uzza.Laht
Nabi SAW merubahnya menjadi Abdullah. Anak-anak Abdullah bin
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Ghathafan dikenal dengan bani Al Muhawwalah (anak-anak orang
yang dirubah).

'ztb;b 
/. lO €. ,t't (Dan dari bani Amir bin Sha'sha'ah).

Yakni Ibnu Muawiyah bin Bakr bin Hawazin. Nasab suku Hawazin
akan disebutkan pada hadits sesudahnya.

e ,J,.:')ui lseorang taki-laki berkata, "Benar!'1l. dia adalah

Al Aqra' bin Habis At-Tamimi, seperti yang disebutkan pada hadits
sesudahnya.

. ol-o, i ,ay"" gri I lkJ,'if (Dari Muhammad bin Abu Ya'qub) dia

adalah Muhammad bin Abdullah bin Abi Ya'qub. Namanya
dinisbatkan kepada kakeknya. Dia berasal dari Bashrah, dari suku
Tamim. Syu'bah berkata, "Muhammad bin Abi Tamim menceritakan
kepadaku, dan dia adalah pemimpin bani Tamim. Dia adalah orang
yangtsiqah (terpercaya) menurut semua ahli hadits."

|$ afr gri 'i.t Qbnu Abi ya'qub ragu).Ini adalah perkataan

Syu'bah. Namun, makna tekstual riwayat sebelumnya
mengindikasikan bahwa keraguannya tidak memberi pengaruh apapun
pada akurasi riwayat yang ada. Bahkan lafazh yang diragukan itu
tercantum dalam hadits.

'e'p/\ (Benar-benar lebih baik daripada mereka). Demikian

disebutkan dengan pola kata af'al, dan ia adalah bentuk yang jarang

dipakai dalam percakapan. Adapun bentuk kata yang masyhur adalah

fi. futu seperti ini bahkan tercantum dalam riwayat At-Tirmidzi.

Haya saja mereka ini lebih baik daripada lainnya, karena mereka lebih
dahulu memeluk Islam, meskipun yang dimaksud adalah secara

mayoritas.

Peneliti cetakan Bulaq berkata, "Kata, 'Benar' tidak terdapat pada matan (redaksi) hadits
dalam naskah yang ada di tangan kami. Barangkali lafazh ini tambahan dari penyalin
naskah. Atau ia terdapat dalam salah satu naskah Shahih Bukhari yang sempat ditemukan
oleh pensyarah (Ibnu Hajar)".
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'r*t *i,jd ,i6 ,s inr u1je;o Ori'j> (Darr Abu Hurairah RA

ia berkata, "Beliau berkata, 'Aslam dan Ghifur .'.") Demikian yang
tercantum di tempat ini tanpa menyebut secara jelas siapa (subjek)
untuk kata qaala (berkata) yang kedua, dan ini adalah istilah yang
dipakai Muhammad bin Sirin, dimana apabila dia berkata,
"Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Beliau
berkata...", maka maksudnya adalah Nabi SAW. Persoalan ini telah
disingguh Al Khathib dan diikuti oleh Ibnu Shalah.

Hadits ini telah dinukil Imam Muslim dan Zuhair bin Harb, dari
Ibnu Ulayyah, dari Ayyob, "Rasulullah SAW bersabda." Demikian
pula diriwayatkan Imam Muslim dari jalur Ma'mar dari Ayyub.

i,o.t, i,o,t o r

W, fi"y ,t "'Es (Oan sesuatu dari Muzainah dan Juhainah).

Di sini terdapat pembatasan terhadap pernyataan mutlak dalam hadits
Abu Bakrah yang terdahulu. Demikian juga kalimat, "pada hari
kiamat", sebab masalah perbandingan baik dan buruk hanya akan
tampak pada saat itu.

Oi;Wt Ol'ts) (Hawazin dan Ghathafan).Adapun Ghathafan

telah disebutkan pada hadits Abu Hurairah RA. Sementara Hawazin
disebutkan dalam hadits Abu Hurairah sebagai ganti kata 'bani Amir
bin Sha'sha'ah'. Bani Amir Bin Sha'sha'ah berasal dari bani
Hawazin, dan tidak sebaliknya. Maka penyebutan Hawazin lebih
menyeluruh daripada penyebutan bani Amir. Di antara kabilah-kabilah
Hawazin selain bani Amir adalah bani Nashr bin Muawiyah, bani
Sa'ad bin Bakr bin Hawazin, dan Tsaqif (yakni Qais bin Munabbih
bin Bakr bin Hawazin). Semuanya berpangkal kepada Hawazin bin
Manshur bin Ikrimah bin Khashfah bin Qais.

7. Penyebutan Qahthan

i.c,t
0.r-A

c

" 
oTlr

La!l *ri*1o,
Gl ,f* 4t rL ^b?or:r-,r.,d-f.

A

aljl
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3517. Dari Abu Al Ghaits, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi
SAW, beliau bersabda, "Hari kiomat tidak akan terjadi hingga

seorang laki-laki dari Qahthan keluar, lalu ia menuntun manusia

dengan tongkatnya."

Keterangan Hadits:

(Bab tentang Qahthan). Pembahasan mengenai hal ini telah

disebutkan terdahulu. Begitu pula permasalahan apakah Qahthan
berasal dari keluarga Ismail atau tidak? Qahthan merupakan pangkal

nasab dari suku-suku Yaman, seperti Himyar, Kindah, Hamadan, dan

lain-lain.

otLLJ ,t hr CP- C ee3r igS I (Hari kiamat tidak akan

terjadi hingga seorang laki-laki dari Qahthan keluar). Saya (Ibnu

Hajar) belum menemukan keterangan tentang namanya. Hanya saja Al
Qurthubi menyatakan bahwa mungkin ia adalah Jahjah yang telah

tercantum dalam riwayat Imam Muslim, melalui jalur lain dari Abu
Hurairah dengan lafazh, ofr i SA" rVj aW- r? 6+r; ifli ;* I
Qlari-hari dan malam tidak akan pergi (kiamat) hingga berkuasa

seorang laki-laki yang diberi nama Jahjah). Imam Muslim
menyebutkan hadits ini setelah hadits Al Qahthani.

it:er'. atlt 'oil (U""untun manusia dengan tongkatnya). Ini

adalah kata kiasan untuk raja. Ia diserupakan dengan penggembala

dan manusia disamakan dengan kambing gembalaan. Sisi persamaan

terdapat pada pengaturan yang dimiliki oleh seorang penggembala

terhadap hewan gembalaan.

Hadits ini masuk kategori tanda-tanda kenabian. Ia adalah salah

satu perkara yang diberitakan Nabi SAW sebelum terjadi, dan sampai

no ,t -

,f ,Fl '. t. , ).
4-eul elfi tJ$ &3

.it2;
Y
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kini belum berjadi. Nu'aim bin Hammad meriwayatkan dalam

pembahasan tentang fitnah dan bencana dari Artha'ah bin Al Mundzir

(salah seorang tabiin dari penduduk Syam), bahwa Qahthani akan

keluar setelah Al Mahdi, dan ia berjalan sebagaimana jalan yang

ditempuh Al Mahdi. Diriwayatkan pula dari jalur Abdurrahman bin

Qais bin Jabir Ash-Shadafi, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi

sAw, '6')t '$ a "',',Ju: 4 *!tt ,lr1$;ar g!nJ' 'fr. L'& (sesuctah

Mahdi akan muncul Qahthani. Demi Yang mengutusku dengan

kebenaran, Sungguh Qahthani tidak lebih rendah daripada Mahdi).

Riwayat kedua ini meski dinisbatkan kepada Nabi SAW, tapi sanad-

nya lemah. Sementara itu meskipun riwayat pertama mauquf, tetapi

sanad-nya lebih baik.

Kalau semua itu benar, maka Qahthani akan muncul pada masa

Isa AS, berdasarkan riwayat bahwa Isa saat turun akan mendapati Al
Mahdi sebagai imam kaum muslimin. Sementara dalam riwayat

Artha'ah bin Al Mundzir dikatakan, "sesungguhnya Qahthani akan

memegang tampuk pemerintahan selama 20 tahun." Hanya saja timbul

pertanyaan; sekiranya ia hidup pada masa Isa AS, lalu mengapa ia

menuntun manusia dengan tongkatnya, padahal kepemimpinan

tertinggi saat itu berada di tangan Isa AS? Sebagai jawabannya

dikatakan, "Bisa saja Isa menunjuknya sebagai pengganti baginya

dalam urusan-urusan penting dan bersifat umum. Masalah ini akan

dijelaskan lebih detil pada pembahasan tentang fitnah dan bencana.

8. Apa yang Dilarang dari Semboyan Jahiliyah

dt e t"rV iJ{ & ir ,* 0c'e7
drk ,h ifdt q,"d( a;t: ij
',,e.,t2t\i 4,t1;i'8 "*a'Y t

l'J c c , o .
+il -;l+: U. )f f
'rr; yi'*
irVIt I or-.)

FATHUL BAARI _ 67



'lv': ,)Gfi \i ,Ll;\i 'lu': sfrp\i F tT;;, br
r, i,s* *', *\i* 4';p rrdu'Lrd'
'qoCtf,'O'u t$v t iJu; t1;l3d' Fi e*;iu.
:^J 6y o'r;; :$: f i' Jb Ut|na ,,Su .t:rr;\r

*y, J\*; ,l ew fist;f'"r isi*, ;tai " l' 
'*'Ju':

r;i, .lr J;, f Jk ti :',,.J-'lu; .iiti W '*\t 
";,-5^fr;AtL:';-t ,*if h' J:"';;ttjui .ji,r p.t.4)r

.,;t;.>i iA'ok
3518. Dari Amr bin Dinar, bahwa dia mendengar Jabir RA

berkata, "Kami pernah berperang bersama Nabi SAW, dan orang-

orang dari kalangan Muhajirin telah berkerumun padanya hingga

menjadi banyak. Di antara kaum Muhajirin terdapat seorang laki-laki
yang ahli bermain (senjata), lalu ia memukul pantat seorang laki-laki

Anshar. Maka laki-laki Anshar tersebut sangat marah hingga mereka

saling meminta bantuan. Laki-laki Anshar berkata, 'Wahai kaum

Anshar'. Sementara laki-laki Muhajirin berkata, 'Wahai kaum

Muhajirin'. Nabi SAW keluar dan bersabda,'Apa urusan semboyan-

semboyan jahiliyah ini?' Kemudian beliau berkata, 'Apa urusan

mereka? ' Maka dikabarkan kepadanya tentang perbuatan laki-laki

Muhajirin yang memukul pantat laki-laki Anshar." Dia berkata, "Nabi

SAW bersabda, 'Tinggalkanlah ia (semboyan itu), karena

sesungguhnya ia adalah buruk'. Abdullah bin Ubay bin Salul berkata,

'Apakah mereka telah mengumpulkan kekuatan untuk (melawan)

kita? Apabila kita telah kembali ke Madinah niscaya orang-orang

yang mulia akan mengeluarkan orang-orang yang hina darinya'. Umar

berkata, 'Bukankah sebaiknya kita membunuh orang yang keji ini,
walrai Rasulullah?' Tentang Abdullah. Nabi SAW bersabda, 'Jangan
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sampai orang-orang memperbincangkan bahwa beliau (Nabi) telah

membunuh s ah ab a t - s ah ab atny a' . "

**\t&'4'* y'Lb r6, , , o1

ar" t- ",, ,Ju $l - lc zosr
.^if^'.*ir 6'-f+ Gti |-,;it',-n':;r"riir -,P

3519. Dari Masruq, dari Abdullah RA, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Bukan dari kami orang yang menampar pipi, menyobek

baju, dan menyeru dengan semboyan jahiliyah."

Keterangan Hadits:

(Bab apa yang dilarang dari semboyan jahiliyah). Semboyan

jahiliyah adalah seruan untuk meminta pertolongan saat ingin

mengadakan peperangan. Mereka biasa mengatakan, "Wahai keluarga

Fulan", maka mereka pun berkumpul dan memberi pertolongan

kepada orang yang memanggil, meskipun ia berada di pihak yang

salah (zhalim). Maka Islam datang melarang perbuatan itu.

Seakan-akan Imam Bukhari hendak menyitir keterangan yang

tercantum pada sebagian periwayatan hadits Jabir di atas. Riwayat

yang dimaksud dinukil oleh Ishaq bin Rahawaih dan Al Muhamili

dalam kitab Al Fawa'id Al Ashbahaniyah dat'r Abu Az-Zubair, dari

Jabir, dia berkata, "Terjadi pertikaian antara pemuda Muhajirin dan

pemuda Anshar." Dia menyebutkan hadits selengkapnya. Lalu di

dalamnya disebutkan, ,d|.l ,i6 ,) 'j6 toirr6Jr Ls?tl :!t )"j)j')ul

?r 'r 'iy 'W $G ik Ly ,r'fu \1 uJ.tb ;ei trzlt ;4t (Rasutuuah

bersabda,' Apakah semboyan jahiliyah?' Mereka menjawab,'Tidak"

Beliau bersabda, 'Tidak mengapa, hendaklah seseorang menolong

saudctranya baik zhalim maupun di zhalimi. Apabila ia zhalim maka

hendaklah dicegah, karena itu adalah pertolongan baginya'').

Berdasarkan keterangan ini diketahui bahwa meminta pertolongan
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bukan hal yang diharamkan, bahkan yang haram adalah efeknya, yaitr-r

berupa semboyan-semboyan j ahiliyah.

Imam Bukhari menyebutkan hadits ini dari gurunya,
Muhammad, tapi dia tidak menyebutkan nasabnya. Dia adalah

Muhammad bin Salam seperti ditegaskan Abu Nu'aim di kitab ,,1/

Mustakhraj dan Abu Ali Al Jiyani. Pernyataan ini didukung oleh
keterangan dalam pembahasan tentang wasiat seperti jalur di atas.

Riwayat mayoritas menyebutkan Muhammad tanpa nasab. Sementara

dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, "Muhammad bin Salam."

r5\! lXami berperang). Perang ini yang dikenal dengan perang

Al Marisi'.

A6 h (Laki-laki yang ahli bermain). Maksudnya, seorang

pahlawan. Ada yang berpendapat bahwa dia biasa mendemonstrasikan
perang-perangan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Habasyah.

Laki-laki yang dimaksud adalah Jahjah bin Qais Al Ghifari. Dia
adalah orang sewaan Umar bin Khaththab.

tgrU ,j; (Hingga mereka saling meminta bantuan). Demikian

yang dinukil mayoritas periwayat, yakni dalam bentuk jamak.

Sementara pada sebagian naskah dari Abu Dzar tertulis, t?tri s;,
(hingga keduanya sama-sama meminta bantuan), yakni dalam bentuk
tatsniyah (kata yang menunjukkan dua). Padahal bentuk tatsniyah
yang biasa dipakai adalah tada'ayaa. Seakan-akan kata itu tetap dalam
bentuk aslinya, yakni menggunakan huruf wawubukanya'.

+ q'9 vli (Tfnggalkanlah ia, sesungguhnya ia adalah

buruk). Maksudnya, semboyan jahiliyah. Sebagian mengatakan bahwa
yang dimaksud adalah tindakan memukul pantat. Namun, yang benar
adalah pendapat yang pertama.

Ar y. '!";,St tri (Orang buruk ini tentang Abdullah).

Maksudnya, IJmar berkata, "Apakah tidak sebaiknya kita membunuh
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orang yang keji ini?" Yakni Abdullah. Penjelasan selengkapnya akan

disebutkan pada pembahasan tentang tafsir.

Imam Bukhari menukil hadits ini melalui dua sanad. Adapun

sanad pertama melalui Sufyan dari Al A'masy, sedangkan sanad

kedua melalui Sufyan dat'r Zu.baid. Sanad kedua ini berkaitan dengan

sanad pertama sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai sanad yang

mu'allaq. Pada pembahasan tentang jenazah telah disebutkan dari

riwayat Abu Nu'aim dari Sufyan dat'r Zubaid, dan dari riwayat

Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan dari A1 A'masy. Seakan-akan

riwayat ini diterima oleh Tsabit bin Muhammad dari Sufyan dari

gurunya. Selain itu, sepertinya Sufyan mendengar dari gurunya secara

terpisah, maka demikian dia menukil darinya.

+; Ir ,& I'

9. Kisah Khuza'ah

'J;, 
oi ;z \t *r?;:; *ri * Cy o_ri ?

1.,.t 4.. o ol..l ot,!to to, s

."*f; ,,1 J: ; a,; / ? i :* :)s {'s
3520.Dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah

SAW bersabda, "Amr bin Lufuay bin Qama'ah lbnu Khindif Abu

Khuza'ah."

G')'r'4 , j.lbjr :ju .-i*Jr i *'e- iJu"qrlt tJ ( -(> J4

-, E- t t'- I '- " 
4 t z tt##. \;s cr *ilL .t6t u Ll riir+; lj -=b6w', - ,

.;A W ,W.), l*,irY
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352l.Dan Az-Zuhri, dia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Al
Musayyab berkata, "Al Babirah adalah hewan yang dilarang diambil

air susunya untuk thaghut-thaghut, dan tidak boleh diperah oleh

seorang pun di antara manusia. Sedangkan Sa'ibah adalah hewan

(unta betina) yang mereka bebaskan (kemana saja) untuk tuhan-tuhan

mereka, tidak boleh digunakan untuk membawa sesuatu."

Dia berkata, Abu Hurairah berkata: Nabi SAW bersabda, "Aku

melihat Amr bin Amir bin Luhay Al Khuza'i menyeret ususnya di
neraka. Dia adalah orang yang pertama mengadakan sa'ibah."

Keterangan Hadits:

(Bab kisah Khuza'ah). Terjadi perbedaan pendapat tentang

nasab mereka, meskipun para ulama nasab sepakat bahwa mereka

adalah keturunan Amr bin Luhay bin Haritsah bin Amr bin Amir bin

Ma'issama'. Nasab Amr telah disebutkan ketika menjelaskan nasab

Aslam, dan Aslam adalah paman bagi Amr bin Luhay. Dikatakan

bahwa nama Luhay adalah Rabi'ah, tapi sebagian periwayat

merubahnya menjadi Amr bin Yahya. Hal serupa tercantum pula pada

kitab Al Jam'i karya Al Humaidi. Tapi yang benar adalah Luhay.

Dalam hadits Jabir yang dikutip oleh Imam Muslim disebutkan,

"Aku melihat Abu Tsumamah Amr bin Malik". Riwayat ini memberi

informasi bahwa nama panggilan Amr adalah Abu Tsumamah. Al
Khuza'ah biasa juga disebut bani Ka'ab. Mereka dinisbatkan kepada

bapak mereka Ka'ab bin Amr bin Luhay. Ibnu Al Kalbi berkata,

"Ketika penduduk Saba' berpencar karena banjir arim, maka bani

Mazin menetap di suatu sumber air yang bernama Ghassan,

barangsiapa di antara mereka yang menetap di tempat itu maka

disebut Ghassani. Lalu Amr bin Luhay memisahkan diri dari kaumnya

itu dan menetap di Makkkah dan sekitarnya. Maka mereka ini

disebutkan Khuza'ah (kelompok yang memisahkan diri dari
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komunitas besar). Sementara suku Azad yang lain telah berpencar di

berbagai negeri. Peristiwa ini diungkap oleh Hassan bin Tsabit dalam

sya'imya:

Ketika kami singgah di lembah Murr,

maka Khuza'ah memisahkan diri bersama sekelompok orang.

Pada hadits di atas disebutkan bahwa dia adalah Amr bin Luhay

bin Qama'ah Ibnu Khindaf. Hal ini mendukung pendapat yang

mengatakan bahwa Khuza'ah berasal dari Mudhar. Sebab Khindaf

adalah nama istri Ilyas bin Mudhar. Namanya adalah Laila binti

Hulwan bin lmran bin Ilhaf bin Qudha'ah. Diberi gelar 'khindaf'

karena caranya dalam berjalan, yakni terburu-buru. Anak-anaknya

menjadi masyhur dalam penisbatan kepada ibu dan bukan kepada

bapak. Karena ketika Ilyas meninggal dunia, maka Khindaf merasakan

kesedihan sangat mendalam. Kesedihan ini menyebabkannya

meninggalkan keluarga dan kampung halamannya, lalu berkelana ke

berbagai negeri hingga meninggal dunia. Maka ketika ada yang

bertanya tentang anak-anaknya, orang-orang akan mengatakan bahwa

mereka adalah anak-anak Khindal sebagai isyarat bahwa dia telah

menelantarkan mereka.

Adapun Qama'ah, sebagian mengucapkannya qami'ah.

Kemudian sebagian ulama menggabungkan dua pendapat tersebut.

Maksud saya, penisbatan Khuza'ah kepada Yaman dan kepada

Mudhar. Menurut mereka ketika Haritsah bin Amr meninggal dunia,

saat itu istri Qama'ah Ibnu Khindaf sedang mengandung Luhay. Sang

istri melahirkan Luhay saat berada pada Haritsah. Maka Haritsah

mengadopsi anak tersebut dan dinisbatkan kepadanya. Atas dasar ini,

maka Luhay dinisbatkan kepada Mudhar dari segi kelahiran dan

dinisbatkan kepada Yaman karena adopsi.

Ibnu Kalbi menyebutkan bahwa faktor yang menjadikan Amr

bin Luhay diserahi kepengurusan Ka'bah dan Makkah, karena ibunya

adalah Fuhairah binti Amr bin Al Harits bin Mudhadh Al Jurhumi,

dan bapak daripada Fuhairah adalah orang terakhir yang menangani
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urusan Makkah dari suku Jurhum. Maka tugas ini diteruskan oleh

cucunya, yaitu Amr bin Luhay. Akhirnya, tugas tersebut berpindah ke

suku Khuza'ah setelah sebelumnya berada pada suku Jurhum.

Kemudian terjadi peperangan antara kedua suku tersebut dalam

memperebutkan kedudukan itu, sampai suku Jurhum keluar dari

Makkah. Selanjutnya, suku Khuza'ah menangani urusan Ka'bah

selama 300 tahun, dan orang terakhir dari mereka yang menangani

urusan ini biasa dipanggil Abu Ghubsyan, dan namanya adalah

Muhrasyi bin Hulail bin Habsyiah bin Salul bin Amr bin Luhay. Dia

adalah paman (dari pihak ibu) Qushay bin Kilab, saudara ibunya

Hubba. Namun, akalnya sedikit terganggu, maka ia dibujuk oleh

Qushay agar mau menukar urusan Ka'bah dengan beberapa ekor unta.

Menurut sebagian sumber ditukar dengan beberapa tempayan khamer.

Sejak saat itu Qushay menguasai urusan Ka'bah. Lalu ia mengkordinir

marga-marga bani Fihr dan menyerang suku Khuza'ah sampai mereka

keluar dari Makkah. Sehubungan dengan ini, seorang penyair berkata:

Bapak kalian Qushay disebut sebagai pemersatu,

dengannya Allah menyatukan kabilah-kabilah Fihr.

Qushay menyerahkan urusan siqayah dan rifadaft (memberi

minum dan menjamu jemaah haji) kepada suku Quraisy. Dia membuat

makanan pada hari-hari Mina dan membuat penampungan-

penampungan air. Maka para jemaah haji dapat makan dan minum

darinya. Dia pula orang pertama yang membuat Dar Nadwah (balai

pertemuan) di Makkah. Apabila suku Quraisy menghadapi suatu

urusan, mereka berkumpul di tempat itu dan menetapkan kebijakan

yang akan dilakukan.

ati ii Jy i z;t ; c u. iip (Amr bin Luhay bin

Qama'ah Ibnu Khindaf Abu Khuza'oft). Maksudnya, dia adalah Abu

Khuza'ah. Dalam riwayat Abu Nu'aim dari Isra'il disebutkan melalui

sanad ini oleh Al Ismaili, o'Kltuza'ah bin Qama'ah bin Amr lbnu

Khindaf." Di dalamnya terdapat perubahan berupa pengakhiran

sebagian nama. Masih dalam riwayatnya dari jalur Abu Ahmad Az-
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Zubaii dari Isra'il, "Amr Abu Khuza'ah bin Qama'ah lbnu Khindaf."
Riwayat ini selaras dengan riwayat pertama, hanya saja tidak
disebutkan nama Luhay. Akan tetapi yang lebih tepat adalah versi
yang pertama.

Hadits tersebut telah dinukil pula oleh Abu Hushain melalui
sanad yang sama dari Abu Shalih secara ringkas. Kemudian lmam

Muslim meriwayatkan dari Suhail bin Abi shalih dari bapaknya

dengan redaksi yang lebih lengkap, "Aku melihat Amr bin Luhay bin

Qama'ah lbnu Khindaf menyeret ususnya di neraka. " Lalu Ibnu Ishaq

menyebuktannya di dalam kitab ls-Jirah Al Kubra dari Muhammad

bin Ibrahim At-Taimi dari Abu Shalih dengan redaksi yang lebih

lengkap, i]; *?t:.rijr I t'i J'F- *': f e' & l' 
'J';,),t*

'-31 ou'i\i ,'n,i ;E*\G:'* u'l:ri iJ'l ,16r e'.bs'ii",l i
€At e'J +it',P)'Ji$t '*1 qilr (Aku mendengar Rasulultah

SAW bersabda kepada Aktsam bin Al Jun,'Aku melihat Amr bin
Luhay menyeret ususnya di neraka. Karena dia orang pertama yang
merubah agama Ismail. Dia membuat berhala dan mengadokan

sa'ibah, bahirah, dan wasilah, serta membuat daerah larangan'.).

Riwayat senada saya temukan pula melalui sanad yang ringkas
di kitab Al Ma'rifah, dan Ibnu Mardawaih dari Suhail bin Abi Shalih
dari bapaknya seperti itu, serta Al Hakim dari Muhammad bin Amr
dari Abu Salamah dari Abu Hurairah RA, hanya saja disebutkan,
"Amr bin Qama'ah", yakni dinisbatkan kepada kakeknya. Ath-
Thabarani meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas dari Nabi SAW, jif
abr;. 

3i.1 
Jy 

,r.t 
at ;'e i |* --'t;.t i: * dl (orang pertama

yang merubah agama lbrahim adalah Amr bin Luhayyi bin Qama'ah
Ibnu Khindaf Abu Khuza'ah").Al Fakihi mengutip riwayat serupa

dari Ikrimah melalui jalur yang mursal, dan didalamnya disebutkan,
zbti q ;rJt:t'F;.i,',Sa sts + )-re u !t'J'ij ri:3riiir 'Suttltt

Miqdad berkata, 'Wahai Rasulullah, siapakah Amr bin Luhay?'
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Beliau bersabda, 'Bapak mereka itu merupakan salah satu klan suku

Khuza'ah).

Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan Amr
bin Luhay menyembah berhala adalah karena dia keluar ke negeri

Syam dan saat itu di sana terdapat bangsa Amaliq. Mereka

menyembah berhala. Amr bin Luhay meminta salah satu berhala

tersebut dan membawanya ke Makkah. Sesampai di Makkah, berhala

tadi diletakkan di Ka'bah. Berhala ini bernama Hubal. Konon pada

masa Jurhum, pernah ada seorang laki-laki yang bernama Asaf telah

berbuat keji dengan seorang wanita yang bernama Na'ilah. Lalu Allah

merubah keduanya menjadi batu. Kedua batu ini diambil oleh Amr bin

Luhay dan diletakkan di sekitar Ka'bah. Maka orang-orang yang

thawaf mengusap keduanya. Dimulai dari Asaf dan diakhiri pada

Na'ilah.

Muhammad bin Habib menyebutkan versi lain dari Ibnu Al
Kalbi. Menurutnya, Amr bin Luhay memiliki seorang pengikut dari

bangsa jin yang bernama Abu Tsumamah. Suatu malam jin ini datang

kepada Amr dan berkata, "Sambutlah ajakan Abu Tsumamah." Amr
berkata, "Aku menyambut seruanmu dari Tihamah". Jin berkata,

"Masuklah tanpa ada celaan. Datangi pantai Jeddah. Engkau dapati ia

adalah sembahan yang telah disiapkan. Ambillah ia dan jangan takut.

Lalu ajaklah orang menyembahnya, niscaya ajakanmu akan

disambut." Amr bin Luhay pergi ke Jeddah dan menemukan patung-

patung yang disembah pada masa Nuh dan Idris, yaitu Wudd, Suwa',

Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Amr bin Luhay membawa patung-patung

itu ke Makkah dan mengajak orang-orang untuk menyembahnya.

Faktor inilah yang menyebabkan peribadatan terhadap berhala

merebak di kalangan bangsa Arab. Masalah ini akan dijelaskan lebih

lanjut pada tafsir surah Nuh.

€,'it'e i ,b G sF @,mr bin Amir bin Luhay At Khuza'i).

Demikian nasabnya disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud yang

dikutip lmam Ahmad. Adapun lafazhnya, 'tt') qbJr 'r;, U|L'ti
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^ery j.i *'i. |F t(;Ii (Orang pertctma yang mengadakan sawa'ib

dan menyembah berhala adalah Amr bin Amir Abu Khuza'ah).
Pernyataan ini berbeda dengan keterangan terdahulu. Seakan-akan doa

dinisbatkan kepada kakek dari pihak ibunya, Amr bin Haritsah bin
Amr bin Amir. Berbeda dengan pernyataan terdahulu yang

menisbatkan Amr bin Luhay kepada Mudhar. Sebab Amir adalah Ibnu

Ma'issama' bin Saba'. Dia adalah kakek daripada kakek Amr bin
Luhay bagi mereka yang menisbatkannya ke Yaman. Akan tetapi

kemungkinan dinisbatkan kepadanya adalah dari jalur adopsi, seperti

yang telah dijelaskan terdahulu. Adapun pembahasan tentang

washilah dan sa'ibah serta selain keduanya akan dijelaskan pada tafsir
surah Al Maa'idah.

10. Kisah Islamnya Abu Dzar AI Ghifari RA

11. Kisah Zamzam

'iu sl; sri l*.ur;?+l \i :u,0 it6 ju 
'i6 ;; ":.: 

V
i >r,r'oi \a3 ,)w'a >\;:, * :ri ;) jr; ,ju .J; ,di

* ,hLt aA Ai:{,i 't'tr Ui1 ,'; {t?'; *c;
^ :t, ilra g* v :'aii ,:&'r'i ry',N" 1*g.i;
,*Jr, # I ,{'ai .';tt :f ,ru: 4r. }V>*, *i;
'ti ;yr, ,ifi ! Lji k lt'aii ; t*', trv L't-G
t,. a,1 ',,1 o 

' 
t 1 //o. ., c t .o 1,

,=tt g J^e :Jrr ..r*J.^ir e Ji?: ?'y: ru A J';?r'^b3Li

)/t iy ry6 ,i6 .e ,* iJts t'-,.;'J*'St o? ilw
liriL*f * ;;i'tj ;r'* Cu \ ^t1 

:" av:v iJs
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e-..,* 'iti :*e e,*Li',-A't A3L't )#t J\/,

Ay:r ilG,l 't^ij ,iu tr,., 'uf .i )r')).'Ju ci i)w 4
'o1 :{) 'di 

'iu t;iijt :f 
'*:^;i \i')':);i \, ,'Jd ,i6 4

,'; ,'.3 ri $. ,xs * ;sG .'ri Jr: i,ss 'ci";i'dL'e
(-/
, .o..oi,,,,: t.?'zr, it i,,|i t,t'4!!c.n,),.,.t
,t ,*- ls et,+^lSJ- 6-\ .)-'r" ,q *t t'S Jr*r L-o t-"

: 
" ' ,6z c z 1/ c

l\ ".*i 
tt^ o'*, u d\vi :'i'J\;3 iai "ci L'r .G ,;jt

;t l;: :tlt ioi ,,-i dir"ot j* i.p,i i. ? "j-\t , ,jiv
'r.. G, ,,. , o,.,, ,.,: . * o., ,c,,,c | *'- ,, i,

J-, .f u Q?blS P .t l jbrt) ,,t *l ,/5 y,^t

,b ,";t :{ 'aa *': e ?tt ;-. Ct JL ^11 
'.*;j

,y\t r'^ &t \t ti u- :C J* .;tt. i*:$ ,a';i,i$)r
6a-)t 

'06 qltl ,'ai tpe ,:"rril't; tir; ,lllL jyeit
'r:.-" t1- i,Sw + U';'t r-,;ir jt;A 

e pl ; e ;'k\
t;r; ii-. (tL.x oi ipf, h' yt ay .t 'ci Wi ;\ "t"j
u(it d-,',it ,:*;\ U# t;w *a(dr fu J\t]; ,riw
,rub u )L:) oj* &', |Jw W'J:II 

'i ,:no'u"tt
'ult 15 ,rbt#i; e)w * t;; €'F,

y lJrUr w ) rie ,r;l.- u*\u i.i 6',)b lro '.*'t

i* e tu, *^1,),i.;{;i;;' 
:{,,: 3f;

3522. Dari Abu Jamrah, dia berkata: Ibnu Abbas berkata kepada

kami, "Maukah kuberitahukan kepada kamu tentang Islamnya Abu
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Dzar?" Dia berkata, "Kami berkata, 'Benar! Ceritakan kepada kami'."
Dia berkata: Abu Dzar berkata, "Aku adalah seorang laki-laki berasal

dari suku Ghifar. Lalu sampai kepada kami bahwa seorang laki-laki
telah muncul di Makkah dan mengaku sebagai nabi. Aku berkata

kepada saudaraku, 'Pergilah kepada laki-laki itu, berbicaralah

dengannya dan beritahukan kepadaku tentang beritanya'. Dia

berangkat dan bertemu beliau SAW lalu kembali. Aku berkata, 'Kabar

apa yang kamu peroleh?' Dia berkata, 'Demi Allah, sungguh aku telah

melihat seseorang yang menyuruh kepada kebaikan, melarang dari

keburukan'. Aku berkata kepadanya, 'Engkau belum menyampaikan

kepadaku berita yang memuaskan'. Aku pun mengambil kantong air

dan tongkat, kemudian aku berangkat menuju Makkah. Saat itu aku

tidak mengenalinya dan tidak suka pula bertanya tentangnya. Aku
minum air zarnzam lalu tinggal di masjid." Dia berkata, "Ali
melewatiku dan berkata, 'Seakan-akan laki-laki ini adalah orang

asing'." Dia berkata, "Aku berkata, 'Benar'. Dia berkata, 'Marilah ke

rumah'." Dia berkata, "r{ku berangkat bersamanya dan dia tidak

bertanya apapun, begitu pula aku tidak memberitahu apa-apa. Ketika
pagi hari, aku pergi ke masjid untuk bertanya tentang beliau SAW.

Namun, tidak ada seorang pun yang memberitahu sesuatu kepadaku

tentang dirinya." Dia berkata, "Ali melewatiku dan berkata, 'Apakah

laki-laki ini telah dapat mengetahui rumah orang itu?"' Dia berkata,

"Aku berkata, 'Belum'. Ali berkata, 'Berangkatlah bersamaku'." Dia
berkata, "Ali berkata, 'Apa urusanmu, dan apa yang menyebabkanmu

datang ke negeri ini?"' Dia berkata, "Aku berkata kepadanya,

'Apabila engkau mau menyembunyikannya niscaya aku akan

mengabarkan kepadamu'." Dia berkata, "Telah sampai berita kepada

kami bahwa di tempat ini telah muncul seorang laki-laki yang

mengaku sebagai nabi. Aku pun telah mengutus saudaraku untuk

berbicara dengannya. Namun, dia kembali tanpa memberi kabar yang

memuaskan kepadaku. Maka aku ingin bertemu langsung dengannya.

Ali berkata, 'Ketahuilah, sesungguhnya engkau telah diberi petunjuk.

Inilah arahku kepadanya. Ikutlah aku, masuklah kemana aku masuk.

Jika aku melihat seseorang yang aku curigai mencelakakarunu, maka
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aku akan mendekat ke tembok, seakan-akan memperbaiki sandalku,
dan engkau harus berjalan terus'. Dia berjalan dan aku berjalan di
belakangnya. Hingga ia masuk dan aku pun masuk bersamanya
menemui Nabi SAW. Aku berkata kepada beliau SAW, 'Sampaikan

Islam kepadaku'. Beliau SAW menyampaikannya dan aku masuk
Islam saat itu juga. Beliau SAW bersabda kepadaku, 'Wahai Abu
Dzar, sembunyikan perkara ini, dan kembalilah ke negerimu. Apabila
sampai kepadamu berita kemenangan kami maka datanglah'. Aku
berkata, 'Demi Yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku

akan meneriakkannya di tengah-tengah mereka'. Beliau datang ke

masjid dan kaum Quraisy berada di dalamnya. Dia berkata, 'Wahai

sekalin kaum Quraisy, sesungguhnya aku bersaksi tidak ada sembahan

yang sesungguhnya selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah

hamba dan utusan-Nya'. Mereka berkata, 'Berdirilah kepada orang
yang meninggalkan agamanya ini'. Mereka pun berdiri lalu aku
dipukuli sampai hampir mati. Al Abbas mendapatiku, lalu
merebahkan dirinya di atas badanku. Kemudian dia berdiri
menghadap mereka dan berkata, 'Celakalah kalian, kalian membunuh
seorang laki-laki Ghifar sementara perdagangan dan jalur lintas kalian
di Ghifar?' Maka mereka menjauh dariku. Pada keesokan harinya, aku
kembali dan mengucapkan seperti yang aku katakan kemarin. Mereka
berkata, 'Berdirilah kepada orang yang baru meninggalkan agamanya

ini'. Lalu mereka melakukan seperti yang dilakukan padaku kemarin.

Abbas mendapatiku dan menjatuhkan dirinya di atas badanku seraya

mengucapkan seperti yang dikatakannya kemarin." Dia berkata,

"Maka inilah awal mula Islamnya Abu Dzar rahimahullah".

Keterangan:

(Bab kisah Islamnya Abu Dzar Al Ghifari). Demikian yang

tercantum dalam riwayat Abu Dzar dari Al Hamawi. Namun, hal ini
tidak terdapat pada riwayat selainnya. Seakan-akan riwayat selain Abu
Dzar lebih tepat, karena judul ini akan disebutkan setelah kisah

Islamnya Abu Bakar dan Sa'ad serta selain keduanya.
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Pada riwayat mayoritas di tempat ini tercantum, "Kisah
Zamzam". Kaitannya dengan kisah Abu Dzar adalah terletak pada
perbuatan Abu Dzar yang minum air zamzam selama tinggal di
Makkah. Hal ini akan dijelaskan pada tempatnya.

12. Kisah Zamzam dan Kebodohan Bangsa Arab

'-.c.t o oo,-. l,',., ,io ( 'r,'- 'r,1 to. \, , , l.c,t I o.e.f ,-f ,€) ,Ys *t :Jt! :Ju 4.e At 4t ;t-'f ,J.,t *
;; ;JG ]i ,1, 'rb p "^r.:i'ri'^*L .a ,; ils"ri ^:bj

.;tt#') J)fi dj t:"i "U L,Ql

3523. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata',"grtiuu O"rU^r^,
'Aslam, Ghifar dari Muzainah dan Juhainah -atau beliau berkata,
'Sesuatu dari Juhainah atau Muzainah'- lebih baik di sisi Allah

-atau beliau berkata, 'Pada hari kiamat'- daripada Asad, Tamim,
Hawazin dan Ghathafan'. "

'&'oi ai $ ilv r*z?nt *e, t* It f ;; i * ,r
f; r\ 1v;\t ;r- € i\, ,fr>dt G'; t, i;u -?t J*^

.a,"'qG 6r t{-b ',tl -l? sr, ,* ,r". W;,ii)if ,F e!,
6y

3524. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata,
"Jika engkau ingin mengetahui kebodohan bangsa Arab, maka bacalah
ayat di atas 130 dari surah Al An'aam,'sungguh telah merugilah
orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kedunguan
dan tanpa ilmu -hrngga firman-Nya- Sungguh mereka telah sesat dan
tidakl ah mereka mendapat petunj uk'. "
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Keterangan:

(Bab kisah Zamzam dan kebodohan bangsa Arab). Demikian

tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Sementara riwayat selainnya

menyebutkan bab "Kebodohan bangsa Arab". Versi selain Abu Dzar
lebih tepat, karena hadits-hadits yang disebutkan tidak menyinggung

tentang sumur Zamzam. Adapun Al Ismaili telah mengumpulkan

hadits-hadits ini pada satu judul bab, dan sikap inilah yang lebih tepat.

F,31jf tF U-lt't rt (sungguh telah merugilah orang-orang

yang membunuh anak-anak mereka). Maksudnya, anak-anak

perempuan mereka. Masalah ini akan disebutkan pada pembahasan

tentang tafsir.

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan letak kesesuaiannya

dengan judul bab yang berkenaan dengan perkataan Ibnu Abbas,
"Apabila engkau ingin mengetahui kebodohan bangsa Arab."

13. Orang yang Menisbatkan Diri kepada Bapak-bapaknya dalam
Islam dan Masa Jahiliyah

;tift,:\:'!': io\t
/ ,/C. C /-,/ C a , t-0,

-.al ;l '; r!\:>.-,l 'J (J a-er.,
l-' J't l)' - t V' - J

, o" . 
^t*o jt Ui ,&') ^)L "irt

Ibnu Umar dan Abu
"Sesungguhnya orang mulia
putra orang mulia, Yusuf bin

(kekasih Allah)."

Al Bara' berkata, dari

Muththalib".
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o

.-tLlt
Hurairah berkata dari Nabi SAW,

putra orang mulia putra orang mulia

Ya'qub bin Ishaq bin lbrahim khalilullah

Nabi SAW, "Aku adalah putra Abdul



)$lJ)

t: rJ)

.t/ o. z ozl o / c ,

d:aVJtfF;rtvf
,2.,

\t &'at'l* (4,.,l!r ,!r:F.
.",L l r, e .

'&j ..'t*bf q5e d
3525. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata,

"Ketika turun ayat, 'Berikth peringatan keluargamu yang dekat'.
Maka Nabi SAW berseru kepada marga-marga Quraisy, 'Wahai bani
Fihr, wahai bani Adi'."

ai:** s;..iD U; ff iJu ,tp ,.r f ,? r +; t,//,
'"Y,13't,Q 

^, +.li".e't *ht .*Ut',V <at\t
3526. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Ketika turun ayat, 'Berilah peringatan keluargamu yang dekat',
maka Nabi SAW mengajak kabilah satu persatu."

sr. t:" :Jt3 'l7j * \t ,k 4tli A ?'t 've:, i;;
'pf r s',;r*4LIt y q U . 1','€-ri t rip,t,.:

, ^a, \ - , ,
3ui Ycst .,"t3;ii

,'
I -. i'-

3527. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW bersabda,
"Wahai bani Abdi Manaf, belilah diri-diri kalian dari Allah. Wahai

bani Abdul Muthathlib, belilah diri-diri kalian dari Allah. Wahai

Umntu Zubair bin Awwam bibi Rasulullah SAW, wahai Fathimah binti
Muhammad, belilah diri kalian berdua dari Allah. Aku tidak memiliki

u; a 'iu r;; Ir
,.t.1. . o1.

,5rf t'- :f:q *: *

/ o.t^G'W
Lr .t--c

oLJ '4 a*tt [ ,.rr J;, * ,tit u illt ?i U :tt
I --:lu-);;al
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untuk kalian berdua sesuatu. Mintalah kalian dari hartaku apa yang

kalian berdua kehendaki. "

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang menisbatkan diri kepada bapak-bapaknya

dalam Islam dan masa jahiliyah). Maksudnya, perbuatan ini
diperbolehkan. Berbeda dengan mereka yang tidak menyukainya

secara mutlak. Karena perbuatan ini tidak disukai jika dilakukan untuk

membanggakan diri dan bertengkar. Ahmad dan Abu Ya'la
meriwayatkan melalui sanad yang hasan dari hadits Abu Raihanah,

dari Nabi SAw, 'ito'* ,ari'ti t't g*t- :k :q y,itr-,:;t 6
j6, d (Barangsiapa menisbatkan diri kepada sembilan bapak yang

kafir dengan maksud mendapatkan kemuliaan dan keagungan, maka

dia adalah orang kesepuluh di antara mereka di neraka).

*F i; *St'oy,&'t y io' *r; 4' f r;-; irt * i'',:tt':
(Ibnu Umar dan Abu Hurairah RA berkata, dari Nabi SAW,

"Sesungguhnya orang mulia, putra orang mulia....). Masing-masing

hadits dari keduanya telah disebutkan melalui sanad yang maushul

pada pembahasan tentang cerita para nabi. Dalil dari hadits ini untuk

mendukung judul bab terdapat pada sikap Nabi SAW yang

menisbatkan Yusuf kepada bapak-bapaknya. Sebab perbuatan ini
menjadi dalil boleh melakukan yang demikian pada selain Yusuf.

Maka teg'adi keserasian dengan bagian pertama dari judul bab.

+iJ' y i.t sl ,'st;: lo h' ,k Qt [e itit iv'i gt aara

berkata, dari Nabi SAW, "Aku adalah putra Abdul Muthallib...").Ini
adalah penggalan hadits yang telah disebutkan melalui sanad yang

maushul dalam pembahasan tentang jihad, pada kisah perang Hunain.

Dalil darinya untuk mendukung judul bab terdapat pada sikap Nabi

SAW yang menisbatkan dirinya kepada Abdul Muthathalib. Dengan

demikian, ada kesesuaian dengan bagian kedua judul bab.
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,g. | :a*- e't y h' .r& Ct',y <*i!t *:*'rsrt1 d'; ts

f"j :t |O: g.6- ,*.(Ketika turun ayat 'dan berilah peringatan

keluargamu yang dekat' maka Nabi SAW berseru kepada marga-

marga Quraisy, 'Wahai bani Fihr, wahai bani Adi'). Dalam riwayat

Al Kasymihani disebutkan, "Terhadap marga-marga Quraisy". Ajakan

Nabi SAW terhadap kabilah-kabilah Quraisy sebelum keluarganya

yang dekat adalah untuk mengulangi seruannya kepada keluarga yang

dekat. Karena Quraisy seluruhnya termasuk kerabatnya. Disamping

itu, memberi peringatan keluarga sudah menjadi tabiat, dan memberi

peringatan kepada selain keluarga adalah lebih patut'

. :^4 ,1 ',)t\ (Qubaishah berkata kepada kami ..,). Riwayat ini

disebutkan melalui sanctd yang maushul btkan mu'allaq, Al Ismaili

meriwayatkan melalui jalur lain dari Qubaishah.
'#-$'U-q e&\ et y il' .rp Ct'P (Nabi sAW mengaiak

kabilah satu persatu). Kalimat ini telah ditafsirkan oleh riwayat

sebelumnya, bahwa yang diajak adalah kabilah terkemuka' Seperti

sabdanya, "Wahai bani Adi". Lebih jelas lagi adalah hadits Abu

Hurairah yang disebutkan sesudahnya, dimana mereka mengajaknya

setingkat demi setingkat hingga sampai kepada bibinya Shafiyyah

binti Abdul Muthathalib (yakni ibu Zubair bin Awwam), dan juga

anak perempuannya Fathimah. Permasalahan ini akan dijelaskan pada

tafsir surah Asy-Syu' araa'.

Apabila kisah ini terjadi di awal mula Islam di Makkah, tentu

tidak disaksikan langsung oleh Ibnu Abbas, sebab dia dilahirkan 3

tahun sebelum hijrah. Demikian juga tidak disaksikan oleh Abu

Hurairah RA, sebab dia masuk Islam saat di Madinah. Namun, ajakan

untuk Fathimah memberi asumsi bila kisah ini terjadi lebih akhir.

Karena Fathimah saat di Makkah masih kecil atau baru mendekati usia

baligh. Kalau Abu Hurairah RA menyaksikan langsung tentu tidak

selaras dengan judul bab. Karena dia masuk Islam beberapa waktu

setelah hijrah.
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Adapun yang tampak bagi saya, bahwa kejadian ini berlangsung

dua kali. Satu kali terjadi pada awal Islam, dan riwayat Ibnu Abbas

serta Abu Hurairah mengenai peristiwa itu termasuk mursal shahabi.

Maka inilah yang sesuai dengan judul bab karena berkenaan dengan

awal mula sirah nabawiyah. Pandangan ini didukung oleh keterangan

berikut bahwa Abu Lahab turut hadir dalam peristiwa yang dimaksud,

padahal dia meninggal pada perang Badar. Lalu satu kali lagi terjadi
pada saat Fathimah sudah cukup umur, atau saat yang memungkinkan

bagi Ibnu Abbas maupun Abu Hurairah untuk menghadirinya.

14. Putra Saudara Perempuan suatu Kaum adalah Golongan
Mereka dan Maula suatu Kaum adalah Golongan Mereka

.e, i-rat.--f ;r ,&') qr ir ,,L, ;u' Ji; lr-
3528. Dari Qatadah, dari Anas RA ia berkata, "Nabi SAW

memanggil kaum Anshar. Beliau bersabda, 'Apakah ada pada kalian

seseorang selain kalian? ' Mereka berkata, 'Tidak, kecuali putra

saudara perempuan kami'. Rasulullah SAW bersabda, 'Putra saudara

perempuan suatu kaum termasuk golongan mereka'."

Keterangan Hadits:

(Bab putra saudara perempuqn suatu kaum adalah golongan

mereka dan maula suatu kaum adalah golongan mereka). Maksudnya,

dalam hal tolong menolong, saling membantu dan sebagainya.

Adapun dalam hal warisan, maka ada perbedaan pendapat, seperti

yang akan disebutkan pada pembahasan tentang warisan.
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la ,S';sr, c;fi ii'6 yta rf p bi'# Ji ,jr'16 ,d"j,tt t

, fi il' )l (Kecuali putra saudara perempuan kami). Dia

adalah An-Nu'man bin Muqarrin Al Muzani seperti dikutip Imam

Ahmad dari Syu'bah dari Mu'awiyah bin Qurrah berkenaan dengan

hadits Anas di atas. Hal senrpa juga terjadi dalam kisah lain yang

dinukil Ath-Thabarani dari hadits Utbah bin Ghazwan, ,itt S,:t TtLi
i. *L gi J'.lr ,.1 ,rj6 t"e d Ue',y ,,i'i,6'i'lrt J;'t f
e iF *i il' i,:us ,or;j. (Pada suatu hqri Nabi SAII'bertanya

kepada kaum Quraisy, 'Apakah di antara kalian orang yang bukan

termasuk golongan kalian?' Mereka berkata, 'Tidak, selain putra

saudara perempuan kami Utbah bin Ghazwan'. Beliau bersabda,

'Putra saudara perempuon suatu kaum adalah golongan mereka').

Ath-Thabarani menukil pula dari hadits Amr bin Auf, bahwa

Nabi SAW masuk ke rumahnya seraya bersabda, P$ l': 4e rt*ir

n*. f?t J'ri 'r+a' fF '* (Masuktah kalian kepadaku, dan

jangan masuk kepadaku selain orang Quraisy". Lalu beliau bertanya,
"Apakah bersama kalian selain kalian?" Mereka berkata, "Bersama

kami putra saudara perempuan dan maula". Beliau bersabda,

"sekutu suatu kaum termasuk golongan mereka, dan maula suatu

kaum termasuk golongan mereka".). Riwayat yang serupa juga

diriwayatkan Imam Ahmad dari hadits Abu Musa, dan Ath-Thabarani

dari hadits Abu Sa'id.

Catatan:

Imam Bukhari tidak menyebutkan hadits, "mqula suatu kaum

adalah golongan mereka. " Padahal masalah ini dia sebutkan pada

judul bab. Menurut sebagian ulama, Imam Bukhari tidak menemukan

hadits mengenai hal itu yang sesuai dengan kriterianya. Oleh karena

itu, dia hanya memberi isyarat kepadanya. Namun, pernyataan ini

kurang tepat, sebab Imam Bukhari telah menyebutkan tentang hal itu
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pada pembahasan tentang warisan dari Anas dengan lafazh, iF J"i
'#1 6 (Maula suatu kaum termasuk diri-diri mereka). Lalu yang

dimaksud 'maula' pada hadits ini adalah mantan budak. Adapun

'maula'dengan arti 'majikan' tidak masuk dalam cakupan hadits ini.

Pada pembahasan tentang perang Hunain akan disebutkan sebab

dikeluarkannya hadits pada bab ini.

Dalam hadits Abu Hurairah RA yang dikutip AlBazzar terdapat

substansi judul bab di atas disertai tambahan , {F ''iY') ,'il.* iF i'i

e iF ?i ;.0 ,"g+, Qvfaula suatu kaum termasuk golongan

mereka, sekutu suatu kaum terntasuk golongan mereka, dan putra

saudara perempuan suatu kaum termasuk golongan mereka).

15. Kisah AI Habsy dan Sabda Nabi SAW,"ll/ahai Bani ArJidah"

c*3 ,1lL'F:' A ?nt u7, f ti ri A*.G ? i't';'*
qr h' ,b i,.!r, ou.-es o;ii.'t u# e e(: e r6)G- \) tr.

t.^C

e't y\t 'u uj:r'*s. k t b;;,,u ,"y.';**'p't

4;,f: ,t'1i ari f r(:6Y f \:i t1"tAL:, ,'Ju" *i ;
352g.Dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Abu Bakar p.A. *urrt

menemuinya, sementara di sisinya terdapat dua wanita pelayan, dan

saat itu adalah hari-hari Mina. Kedua wanita tadi memainkan duff
(rebana) dan memukulnya. Sementara Nabi SAW menutup dengan

kainnya. Abu Bakar menghardik keduanya. Maka Nabi SAW

menyingkap wajahnya dan bersabda, "Biarkanlah keduanya wahai

Abu Bakar, sesungguhnya ia adalah hari-hari Id." Dan hari-hari itu

adalah hari-hari Mina.
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3530. Aisyah berkata, "Aku melihat Nabi SAW menutupiku

sedang aku melihat orang-orang Habasyah bermain di masjid. Umar
RA melarang mereka, namun Nabi SAW bersabda, 'Biarkanlah

mereka, kalian aman wahai bani Arfidah'."

Keterangan Hadits:

(Bab kisah Al Habsy dan sabda Nabi SAW, "Wahai bani
Arfidah"). Ini adalah nama kakek orang-orang Habasyah. Menurut
sebagian ulama makna 'arfidah' adalah umat. Sebagian masalah ini
telah disebutkan pada pembahasan tentang dua hari raya.

Al Habsy adalah orang-orang Habasyah (Ethiopia). Dikatakan
mereka adalah keturunan Habsy bin Kausy bin Ham bin Nuh. Tempat

tinggal mereka berdekatan dengan Yaman, hanya saja di antara

keduanya dipisahkan oleh laut. Pada masa sebelum Islam, orang-orang

Habasyah pernah mengalahkan kaum di Yaman dan menguasainya.

Kemudian salah seorang rajanya yang bemama Abrahah menyerang

Ka'bah dengan pasukan gajah. Kisah Abrahah ini telah disebutkan

Ibnu Ishaq dengan panjang lebar. Al Hakim dan Al Baihaqi juga

menukil dari Qabus bin Abi Zhibyan dari bapaknya, dari Ibnu Abbas

secara ringkas. Masalah ini yang hendak disitir oleh lmam Bukhari

sehingga menyebutkan mereka di bagian awal sirah nabawiycth.t

Sekelompok kaum shufi berdalil dengan hadits pada bab di atas

untuk membolehkan menari dan mendengarkan alat-alat musik. Akan

tetapi jumhur ulama menolak argumentasi mereka, karena adanya

I Maksudnya, pembahasan tentang keutamaan ini, karena menurut Ibnu Hajar bahwa
pembahasan tentang keutamaan ini akan mengulas perjalanan hidup Nabi SAW dan
segala yang berkaitan dengannya. Lihat penjelasannya pada bagian awal pembahasan
tenlang ki :rtamo?n ini-per rerj.

€'-il-*'t e?nt;;';r
4''ta e';; y;' €

1,."i
. o'\-l;l
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perbedaan substansi keduanya. Sebab permainan orang-orang
Habasyah dengan alat perang adalah untuk melatih dan
mempersiapkan diri berperang, sehingga tidak bisa drjadikan sebagai
dalil untuk membolehkan menari dan musik.

16. Orang yang Ingin Nasabnya tidak Dicela

otL r:'ri:"r :Uu t4i i, e: a-xe

';,l+Jt

o- (o. o/."9 adl ...9 2t;,O .9
.J-.1)\(J

t/
a,^,

tl- I 4e 4.Ul )-?|J'(J

"&L':_by 'l-;
/..-q-rl .-c.

..L)J

' ' 
.t't

'-9 z.3LiY L--

A-:.;19
/o ' L I t', ttb. oLI-;i L-bi :Ju

*')ql; i' -u Ct
3531. Dari Hisyam, dari bapaknya, dat'r Aisyah RA, dia berkata,

"Hassan meminta izin kepada Nabi SAW untuk mencaci-maki kaum
musyrikin. Maka beliau bersabda, 'Bagaimana dengan nasabku?'
Hassan berkata, 'Sungguh kami akan menarikmu (keluar) dari mereka,

sebagaimana rambut dikeluarkan dari adonan'."

Dari bapaknya, dia berkata, "Aku pergi hendak mencaci Hassan

di sisi Aisyah RA. Maka Aisyah berkata, 'Jangan engkau mencacinya.
Karena sesungguhnya ia dahulu (bersilat lidah untuk) membela Nabi
sAw'."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang ingin nasabnya tidak dicela). Maksud daripada

nasab di sini adalah garis keturunan. Sedangkan mencela adalah

mencaci maki. Lalu maksud kalimat pada judul bab adalah; tidak di
caci orang-orang yang satu nasab dengannya.
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Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdah bin
Sulaiman dari Hisyam (yakni Ibnu Urwah).

-o ;. i* oi:r;:.l (Hassan bin Tsabit minta izin). Dia adalah

Hassan bin Mundzir bin Amr bin Haram Al Anshari Al Khazraji.
Faktor yang melatarbelakangi permintaan izin ini telah dijelaskan
dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Salamah, dari Aisyah, dia
berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Cacilah kaum musyrikin
(melalui sya'ir), karena sesungguhnya hal itu telah berat bagi mereka

daripada anak panalz'. " Beliau SAW mengirim utusan kepada Ibnu
Rawahah untuk mengatakan, "Cacilah mereka". Maka dia pun

mencaci kaum musyrikin, tetapi Nabi SAW belum puas. Lalu beliau
SAW mengirim utusan kepada Ka'ab bin Malik. Setelah itu beliau
SAW mengirim utusan kepada Hassan seraya bersabda, "Telah tiba
masanya bagi kalian untuk mengirim utusan kepada singa yang
memukul dengan ekornya ini." Maka beliau mengeluarkan lidahnya
dan menggerak-gerakkannya lalu berkata, "Demi Yang mengutusmu
dengan kebenaran, sungguh aku akan mencaci maki mereka dengan

lisanku." Nabi SAW bersabda, "Jangan terburu-buru."

Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Ka'ab bin Malik, dia
berkata, "Rasulullah SAW bersabda kepada kami, 'Cacilah orang-
orang musyrikin melalui sya'ir. Karena orang mulcrnin berjihad
dengan diri dan hartanya. Demi Yang jiwa Muhammad ada di
tangan-Nya, seakan-akan kalian menyerang mereka dengan anak
panah '. " Imam Ahmad menukil pula dari hadits Ammar bin Yasir, ia
berkata, "Ketika orang-orang *y:ry\ mencela kami, maka Rasulullah

SAW bersabda kepada kami, € ol* 6 rj'y (Katakanlah kepada

mereka seperti apa yang mereka katakan kepada kamu).

l',i#- #r 
'';$ 

laogoimana dengan nasabku pada mereka).

Yakni bagaimana engkau mencela Quraisy, padahal aku menyatu

dengan mereka dalam satu nasab? Pernyataan ini memberi asumsi

bahwa parla umumnya cara mencela adalah mencaci maki nenek

rnoyang.
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B 3rlrl, (Aku akan mengeluarkanmu dari mereka). Yakni

kami akan mengeluarkan nasabmu dari nasab mereka, dimana celaan

hanya berkenaan dengan nasab mereka dan tidak menyinggung

nasabmu. Dalam riwayat Abu Saiamah disebutkan, '03$ 
-SJ.6.i c;r :itii

6; U |.k" ,f er3\,f; Ili (Nabi bersabda, 'Datanglah kepada

Abu Bakar, karena dia orang Quraisy yang paling mengetahui dengan

nasab-nasabnya, agar jelas bagiku nasabku '.). Hassan mendatanginya

lalu kembali dan berkata, 'Sungguh dia telah menjelaskan nasabmu

kepadaku secara murni'."

fit q i'-j*Jt S;3 r;S (Sebagaimana rambut dikeluarkan dari

adonan). Pernyataan ini hendak mengisyaratkan bahwa jika rambut

dikeluarkan dari adonan, maka tidak akan didapati sesuatu padanya.

Berbeda apabila dikeluarkan dari madu misalnya, tentu akan melekat

sesuatu padanya. Sedangkan bila dikeluarkan dari roti, maka ia akan

putus sebelum sempat keluar.

yri *,t (Dan dari bapaknya). Bagian ini dinukil melalui sanad

yang maushul hingga Urwah, dan bukan mu'allaq. Sebab ia berkaitan

dengan sanad pada bagian alval hadits. Imam Bukhari telah

meriwayatkannya dalam pembahasan tentang adab (tata krama) dari

Muhammad bin Salam, dari Abdah melalui sanad ini, dan dia berkata,
"Dari Hisyam, dari bapal<rq,a. " Imam Bukhari menyebutkan

keterangan tambahan seperti di atas. Demikian juga yang dia

riwayatkan dalam kitab Al Adab Al Mufrad.

,o6" tt, (Dia clahulu membela). Maksudnya, mempertahankanlv- _

atau melempar panah untuk melindungi. Al Kasymihani berkata,

"Dikatakan 'nafahat ad-daabbah', artinya hewan itu menendang

dengan sepatunya. Sedangkan bila dikatakan, 'nafohahu bis-saif',

artinya dia memukul orang itu dengan pedang dari kejauhan. Makna

dasar kata 'an-naJh' adalah memukul. Terkadang pemberian juga

dikatakan 'an-na/h', karena seakan-akan pemberi memukul peminta

dengan pemberian itu.
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Dalam riwayat Abu Salamah disebutk an, 'oit '# :l-xb 'dG

yt ,t 't:,"l\i 6'!i:i i'; 'l ,tat 7\"ol.,ot%s. J'i- rL"') y \, &
n.'t )') (Aisyah berkata; Aku mendengar Nabi SAW bersabda kepada

Hassan, 'Sesungguhnya ruhul qudus terus menerus membantumu

selama engkau melakukan pembelaan terhadap Allah clan Rasul-

Nya'.).Aisyah berkata pula, "Aku mendengar beliau SAW bersabda,

&?: & L* &6 (Hassan mencela mereka hingga sangat

memuaskan). Pada awal pembahasan tentang shalat telah disitir bahwa

yang dimaksud 'ruhul qudus' adalah malaikat Jibril AS. Adapun

permasalahan sya'ir dan hukum-hukumnya akan dijelaskan pada

pembahasan tentang adab.

I7. Nama-nama Rasulullah SAW

(.rGil' uv Lttsi & airj .irr Jh "i;i1 'jr ;ur J';')

(Gi iitr g,r*i ,y) :d'-f ,
Firman Allah, "Muhammad itu utusan Allah da'n ora'ng-rrrrf

yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir."
(Qs. Al Fath [a8]: 29). Dan firman-Nya, "Datang sesudahku,

namanya adalah Ahmad. " (Qs. Ash-Shaff [61]: 6)

to, \ , , I o, i t o ozt o tz t o z
4:e4!r rf:+.tf PIf ,Jb,f

' 
,:i' 61rr,3;'rr,!^|LJ ui :,t-*,i * C., *, * \t *

, t o 1 ot o 
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i;at e\'t
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3532. Dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im, dari bapaknya

RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Aku memiliki lima

nama; aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku qdalah Al
Maafuii (penghapus) yang denganku Allah menghapus kekufuran, aku

adalah Al flaasyir (pengumpul) yang manusia dikumpulkan di bawa

kakiku, dan aku adalah Al Aaqib."

a2^. o,/,*') 4i, St .ri.r nt

za'. I ' j o . ^o J '',e,i J;fi ti.{J')

J;, i'j 'i6 *; ir 
'..*'r;;',,^ ci t

r;'j'€ * \' r k:- :*';, *x'ti
' ua.', .,1. -za'.t' t.i..

.Ja>..c Ulr cL,ol"o Ordt-)

3533. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, "Apakah kalian tidak merasa heran, bagaimana Allah
memalingkan dariku celaan Quraisy dan lalomt mereka? Mereka

mencaci orang yang tercela, dan melahtat orang yang tercela,

sementara aku adalah Muhammad (orang yang terpuji)."

Keterangan Hadits:

(Bab keterangan nama-nama Rasulullah SAW dan firman Allah,
"Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama

dia adalah keras terhadap orang-orang kafir." Dan firman-Nya,
"Datang sesudahku namanya adalah Ahmad"). Seakan-akan Imam

Bukhari hendak mengisyaratkan bahwa kedua nama ini merupakan

nama beliau SAW yang paling masyhur. Namun, yang lebih masyhur

di antara keduanya adalah Muhammad, sebagaimana disebutkan

berulang kali dalam Al Qur'an. Adapun 'Ahmad' disebutkan dalam Al
Qur'an mengutip perkataan Isa AS. Kata 'Muhammad' mengacu

kepada pola kata 'taf il' yang berfungsi untuk memberi gambaran

melebihi dari yang seharusnya (mubalaghah). Sedanskan 'Ahmad'

mengacu pada pola 'tafdhil '(menunjukkan perbandingan).
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Dikatakan, dinamakan Ahmad karena ia adalah 'alam (nama)

yang disadur dari sifat, dan mengacu pada pola kata'af'al'yang
bermakna perbandingan. Dengan demikian makna Ahmad adalah

'Paling hebat pujiannya di antara orang-orang yang memuji'. Hal itu
karena dalam riwayat Shahih Bukhari dijelaskan bahwa beliau di

maqam mahmud akan diajarkan pujian-pujian yang belum pemah

diajarkan kepada seorang pun sebelumnya. Sebagian berkata, "Para

nabi adalah orang-orang yang memuji, dan beliau paling tinggi di

antara mereka dalam hal itu." Atau, beliau lebih banyak memuji di

antara mereka, dan memiliki sifat pujian yang lebih agung dibanding

nabi-nabi lainnya.

Sementara 'Muhammad' disadur dari kata sifat yang bermakna

pujian. Namun, maknanya disini adalah yang terpuji dan mengandung

sifat mubalaghah. Imam Bukhari menyebutkan pada kitab At-Tarikh

Ash-Shaghir dat', jalur Ali bin Zaid ia berkata, Abu Thalib biasa

berkata:

Diberikan kepadanya pecahan daripada nama-Nya.

Agar dia memuliakan-Nya.

Pemilik Arsy adalah Mahmud (yang dipuji).

Sedangkan ini adalah Muhammad (yang terpuji).

Muhammad artinya orang yang dipuji berulang kali, seperti kata

mumdah. Al A'sya berkata:

Kepadamu kep ersembahkan lalcnat bagaimanapun.

Kepada orang mulia, pahlawan yang senantiasa terpuji.

Yakni orang yang dipuji berulang kali, atau orang yang

sempurna pada dirinya perilaku terpuji. Iyadh berkata, "Rasulullah

SAW telah menjadi 'Ahmad' (paling banyak memuji) sebelum

menjadi Muhammad (yang terpuji), sebagaimana yang ada dalam

kenyataan. Sebab penamaannya sebagai 'Ahmad' tercantum di kitab-

kitab ier.lahulu, sedangkan penamaannya sebagai'Muhammad'
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tercantum dalam Al Qur'an yang agung. Hal itu karena beliau SAW
telah memuji Tuhannya sebelum dia dipuji oleh manusia. Demikian
juga di akhirat nanti, beliau akan memuji Tuhannya dan diberi hak

syafaat, maka manusia pun memujinya. Nabi SAW telah dikhususkan

dengan surah Al flamd, bendera hamd, dan maqam mahmud.

Disyariatkan kepadanya mengucapkan pujian setelah makan dan

minum, selesai berdoa dan setelah datang dari safar. Umat beliau

diberi nama 'hammaadiin' (orang-orang yang memuji). Maka Allah
telah mengumpulkan untuk beliau SAW makna-makna pujian dan

jenis-jenisnya.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, hadits Muhammad bin Jubair bin Muth'im, dari

bapaknya, tentang nama-nama Nabi SAW.
,.. ?t,4i * Fr!" 4,i * n i,;J"ib (Dari Muhammad bin Jubair bin

Muthiim, aori Uoponyaj. Oemitian disebutkan di tempat ini melalui
sanad yang maushul, melalui Ma'an bin Isa dari Malik. Sementara

mayoritas periwayat menyebutkan, "Dari Malik dari Az-Zlhri dari

Muhammad bin Jubair", yakni dalam bentuk mursal (tidak

menyebutkan periwayat yang menukil dari sumber pertama). Akan

tetapi dalam menisbatkan hadits itu langsung kepada Nabi SAW
melalui Malik, Ma'n telah didukung oleh Juwairiyah bin Asma'
(seperti yang dikutip Al Ismaili), Muhammad bin Al Mubarak, dan

Abdullah bin Nafi' (dikutip oleh Abu Awanah). Lalu Ad-Daruquthni

menyebutkan dalam kitab Al Ghara'ib dai' dua periwayat lain, dari

Malik. Mereka berkata, "Mayoritas murid Imam Malik menukilnya

dalam bentuk mltrsal."

Saya (Ibnu Hajar) berkata bahwa hadits ini terkenal sebagai

hadits maushul (dinisbatkan langsung kepada Nabi SAW) dalam

riwayat selain Imam Malik. Di antara mereka yang menukilnya

melalui sanad yang maushul adalah Yunus bin Yazid, Uqail, dan

Ma'mar (ketiganya terdapat dalam Shahih Muslim), Syu'bah (dinukil

oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir), Ibnu Uyainah
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(dikutip oleh Imam Muslim dan At-Tirmidzi), semuanya dair Az-
Zuhri. Lalu dikutip pula dari Jubair bin Muth'im oleh anaknya yang

lain bernama Nafi', disertai tambahan di dalamnya. Begitu juga

disebutkan oleh Imam Bukhari di kitab At-Tarikh, dan dinukil oleh

Imam Ahmad dan Ibnu Sa'ad, serta di-shahih-kan oleh Al Hakim.

Sehubungan dengan masalah ini dinukil juga dari Abu Musa AI
Asy'ari yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Bukhari dalam

kitabnya At-Tarikh, dari Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Imam

Bukhari dalam kitabnya At-Tarikh, At-Tirmidzi dan Ibnu Sa'ad, dari

Ibnu Abbas dan Abu Thufail yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi, dan

dari riwayat mursal Mujahid yang dikutip oleh Ibnu Sa'ad. Pada

pembahasan mendatang, saya akan menyebutkan tambahan yang ada

dalam riwayat mereka.

o,, . O. t .

t".r j, ici ib (Dari Muhammad bin Jubair). Dalam riwayat

Syu'uit iir"Ur,t*, "Dari Az-Zthi, Muhammad bin Jubair

mengabarkan kepadaku".

,Q,1 z;O ) (Aku memiliki lima nama). Dalam riwayat Nafi',9.
bin Jubair yang dikutip Ibnu Sa'ad disebutkan bahwa dia masuk

menemui Malik bin Marwan, maka dia berkata kepadanya, "Apakah

engkau mengetahui semua nama-nama Rasulullah SAW yang biasa

disebut-sebut oleh Jubair bin Muth'im?" Dia berkata, "Benar!

Semuanya ada enam..." Lalu dia menyebutkan lima nama seperti

yang dikatakan Muhammad bin Jubair, dan ditambah satu nama lagi,

yaitu Al Khaatim (penutup). Akan tetapi diriwayatkan Al Baihaqi

dalam kitab Ad-Dala'il dari jalur Ibnu Abi Hafshah dan Az-Zu,hri -
berkenaan dengan hadits Muhammad bin Jubair bin Muth'im- dengan

lafazh, i;'tat Sft (Dan aku aclalah Al Aqib), dia berkata, "Maksudnya,

Al Khaatim (penutup)". Sementara dalam hadits Hudzaifah

disebutkan ,9')t Ut #O tab 1,1;Jt'.Gi llnmad, Muhammarl,

Al flaasyir, Al Muciuffi, dan Nabi rahmar). Demikian juga dalam

hrrdits Abu Musa,l.an,va saja tidak disebutkan kata'Al flaasyir'.
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Sebagian ulama mengklaim bahwa penyebutan angka tidak

berasal dari Nabi SAW, bahkan hal itu hanya disebutkan oleh

periwayat disesuaikan dengan kandungan hadits. Namun, pemyataan

ini kurang tepat, sebab redaksi hadits itu secara tegas menyatakan, d!

,t:,-'i z;G r!,(Sesun1Suhnya aku memiliki lima nama). Menurut saya,

maksudnya adalah aku memiliki lima nama yang khusus dan belum

pernah diberikan sebagai nama kepada orang-orang sebelumku, atau

belum pernah diagungkan, atau belum pernah masyhur pada umat-

umat terdahulu, bukan berarti beliau bermaksud membatasi pada lima
nama saja.

Iyadh berkata, "Allah SWT telah menjaga nama-nama ini
sehingga tidak pernah digunakan oleh seorang pun sebelum beliau

SAW. Hanya saja sebagian orang Arab menggunakan nama

Muhammad menjelang kelahiran beliau, karena mereka mendengar

dari mulut paranormal dan sejarawan, bahwa akan ada nabi yang

diutus pada zaman itu, dan dia bernama Muhammad. Maka mereka

berharap bila nabi itu dari kalangan mereka. Oleh karena itu, mereka

memberi nama Muhammad kepada anak-anak mereka." Iyadh juga

berkata, "Nama-nama beliau SAW ada enam dan tidak ada yang

ketujuh."

As-Suhaili berkata di dalam kitab Ar-Raudh, "Tidak dikenal di

kalangan bangsa Arab orang yang bernama Muhammad, selain tiga

orang,' Muhammad bin Sufyan bin Mujasyi', Muhammad bin Abibah

bin Jalla!, Muhammad bin Humran bin Rabi'ah." Pernyataan As-

Suhaili sebelumnya telah dikemukakan oleh Abu Abdillah bin

Khalawaih di dalam kitab Latsa. Akan tetapi pembatasan tersebut

tidak dapat diterima.

Saya (Ibnu Hajar) telah mengumpulkan orang-orang yang

memiliki nama Muhammad dalam kitab tersendiri, dan jumlahnya

mencapai sekitar 20 orung, tetapi terdapat pengulangan dan kekeliruan

pada sebagian. Bila dicermati maka kita hanya akan menemukan 15

orang. Adapun yang paling masyhur di antara mereka adalah;
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Muhammad bin Adi bin Rabi'ah bin Sawa'ah bin Jasym bin Sa'ad bin
Zaid Manat bin Tamim At-Taimi As-Sa'di. Haditsnya diriwayatkan

oleh Al Baghawi, Ibnu Sa'ad, Ibnu Syahin, Ibnu Sakan dan selain

mereka dari jalur Al Alla' bin Fadhl, dari bapaknya, dari kakeknya

Abdul Malik bin Abi Sawiyah, dari bapaknya, dari Abu Sawiyah, dari

bapaknya Khalifah bin Abdah Al Munqari, dia berkata, "Aku bertanya

kepada Muhamamd bin Adi bin Rabi'ah, bagaimana sehingga engkau

diberi nama Muhammad oleh bapakmu pada masa jahiliyah?" Dia
berkata, "Aku bertanya kepada bapakku tentang apa yang engkau

tanyakan kepadaku, maka dia berkata, 'Aku keluar sebagai orang

keempat di antara empat orang dari bani Tamim, aku salah satu di

antara mereka, Sufyan bin Mujasyi',Yazid bin Amr bn Rabi'ah, dan

Usamah bin Malik bin Habib bin Al Anbar. Kami bermaksud

mendatangi Ibnu Jafnah Al Ghassani di Syam. Kami singgah di dekat

kolam kecil di pinggir kuil. Tiba-tiba penghuni kuil itu menampakkan

diri kepada kami dan berkata, 'Sungguh tidak lama lagi akan diutus

dari kalangan kamu seorang nabi, maka bersegeralah kepadanya'.

Kami berkata, 'Siapakah namanya?' Ia berkata, 'Muhammad'. Ketika

kembali, dilahirkan untuk setiap salah seorang dari kami seorang

anak, maka masing-masing memberi nama anaknya Muhammad,

karena hal tersebut'."

Ibnu Sa'ad berkata: Ali bin Muhammad mengabarkan kepada

kami, dari Maslamah bin Muharib, dari Qatadah bin As-Sakan, dia

berkata, "Di kalangan bani Tamim ada seorang yang bernama

Muhammad bin Sufyan bin Mujasyi'. Pernah dikatakan kepada

bapaknya bahwa akan ada seorang nabi pada bangsa Arab yang

bernama Muhammad. Maka dia memberi nama anaknya dengan nama

Muhammad." Dari redaksi hadits tidak ditemukan indikasi yang

menggolongkan keempatnya sebagai sahabat, kecuali Muhammad bin

Adi. Ibnu Sa'ad berkata ketika menyebutkannya di kalangan sahabat,

"Ia termasuk penduduk Kufah. Abdan Al Marwazi menyebutkan

bahwa Muhammad bin Abihah bin Al Jallah, adalah orang pertama

pada masa jahiliyah yang memakai nama Muhammad. Seakan-akan ia

memperoleh inspirasi tersebut dari kisah Tubba' ketika mengepung
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Madinah, lalu Alilah keluar menemuinya bersama seorang ulama

Yahudi yang tinggal bersama mereka di Yatsrib, maka sang ulama

Yahudi mengabarkan kepadanya bahwa ini adalah negeri nabi yang

akan diutus, dia bernama Muhammad. Maka Ahihah memberi nama

anaknya Muhammad." Al Biladzan menyebutkan bahwa di antara

mereka yang bernama Muhammad adalah, Muhammad bin Uqbah bin
Ahihah. Aku tidak tahu apakah keduanya adalah satu orang, dimana

terkadang dinisbatkan kepada kakeknya, dan terkadang pula
dinisbatkan kepada bapaknya, ataukah ia adalah natna untuk dua

orang.

Disamping itu terdapat pula beberapa orang yang bernama
Muhammad (pada masa jahiliyah) yaitu:

Pertama, Muhammad bin Al Barra' Al Bakri sebagaimana

disebutkan oleh Ibnu Habib. Menurut Al Biladzari bahwa namanya

adalah Muhammad bin Barra' bin Tharif bin Itwarah bin Amir bin
Laits bin Bakr bin Abdu Manat bin Kinanah. Oleh karena itu, mereka

menyebutnya pula dengan Al Itwari. Nampaknya, Ibnu Dihyah
melakukan kesalahan dimana dia menyebutkan salah satunya adalah

Muhammad bin Itwarah, padahal dia adalah Muhammad bin Al Barra

bin Tharif bin Itwarah, hanya saja dinisbatkan kepada kakeknya yang

kedua.

Kedua, Muhammad bin Ilyahmad Al Azdi sebagaimana

disebutkan Al Mufii' Al Bashri dalam kitab Al Mu'aqqad.

Ketiga, Muhammad bin Khauli Al Hamadani sebagaimana

disebutkan oleh Ibnu Duraid.

Keempat, Muhammad bin Hirmaz bin Malik Al Ya'muri
sebagaimana disebutkan Abu Musa di kitab Adz-Dzail.

Kelima, Muhammad bin Humran bin Abi Humran Rabi'ah bin
Malik Al Ju'fi yang dikenal dengan nama Syuwai'ir. Disebutkan oleh

Al Marzubani. Dia berkata, "Dia adalah salah seorang yang bernama

Muhammad di masa jahiliyah, dan ia memiliki kisah bersama Umru'ul

Qais.

lOO - TATIIUL BAARI



Keenam, Muhammad bin Khuza'i bin Alqamah bin Harrabah

As-Sulami, berasal dari bani Dzakwan, disebutkan oleh Ibnu Sa'ad

dari Ali bin Muhammad, dari Salamah bin Al Fadhl, dari Muhammad

bin Ishaq, dia berkata, "Ia diberi nama Muhammad bin Khuza'i karena

ambisi menjadi nabi." Ath-Thabari menyebutkan bahwa Abrahah Al
Habasyi memerintahkan bala tentaranya untuk menyerang bani

Kinanah, lalu mereka membunuh Muhammad bin Khuza'i, maka hal

ini menjadi salah satu latar belakang kisah tentara gajah. Dia
(Muhammad bin Khuza'i) disebutkan pula oleh Muhammad bin
Ahmad bin Sulaiman Al Harawi di kitab Ad-Dala'll sebagai salah

seorang yang bemama Muhammad pada masa jahiliyah.

Ketujuh, Muhammad bin Amr bin Mughaffal, yakni bapak dari

Hubaib. Muhammad bin Amr masuk kategori ini karena meninggal

dunia pada masa jahiliyah. Adapun anaknya sempat bertemu Nabi
SAW dan menjadi sahabatnya.

Kedelapan, Muhammad bin Al Harits bin Hudaij bin Huwaish.

Disebutkan oleh Abu Hatim As-Sijistani dalam kitab Al Ma'marain.
Dia menyebutkan kisahnya bersama Amr. Lalu dia berkata, "Dia
adalah salah seorang yang bernama Muhammad di masa jahiliyah".

Kesembilare, Muhammad Al Fuqaimi.

Kesepuluh, Muhammad Al Usaidi. Keduanya disebutkan oleh

Ibnu Sa'ad tanpa menyebutkan nasabnya lebih jauh.

Berdasarkan keterangan ini diketahui landasan bantahan atas

pembatasan yang dikatakan oleh As-Suhaili, dan juga pernyataan Al
Qadhi Iyadh. Satu hal yang cukup mengherankan, mengapa Suhaili
tidak mengetahui perkataan Iyadh, padahal Iyadh hidup lebih dahulu

darinya. Kami telah menemukan kekeliruan Al Qadhi dalam

menyebutkan nama-nama mereka sebanyak dua kali, bahkan tiga kali.
Karena sesungguhnya ia menyebutkan di antara 6 orang yang katanya

bernama Muhammad pada masa jahiliyah, adalah Muhammad bin
Maslamah. Pernyataan ini juga tidak benar, karena Muhammad bin
Maslamah dilahirkan trcberapa waktu setelah kelahiran Nabi SAW.
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Dengan demikian, seharusnya jumlah mereka menurutnya hanya 5

orang. Sementara kami telah menemukan sebanyak 15 orang.

'*<t gril' ,+ g'iir $'6ir Stj lOan aku acJalah Al Maahi yang

denganku Allah menghapus kekufuran). Dikatakan bahwa yang

dimaksud adalah hilangnya fenomena kekufuran dari. jazirah Arab.

Namun, pernyataan ini pun perlu diteliti lebih lanjut. Sebab dalam

riwayat Uqail dan Ma'mar disebutkan,iV&3 g. #" (Denganku Allah

menghapus orang-orqng kafir). Hanya saja mungkin dijawab bahwa

maksud menghapus kekufuran adalah hilangnya orang-orang kafir.

Hanya saja dikaitkan dengan jazirah Arab, karena kekufuran tidak
pernah hilang dari semua negeri.

Ada pula yang berpendapat bahwa mungkin yang dimaksud

adalah sebagian besar, bukan secara keseluruhan. Atau kekufuran

akan berkurang sedikit demi sedikit dengan sebab beliau SAW, hingga

akhirnya lenyap sama sekali pada masa Isa AS, karena saat itu telah

diangkat hukum jizyah (upeti) dan tidak diterima selain Islam.

Pemyataan ini ditanggapi bahwa hari Kiamat tidak akan terjadi,

kecuali pada manusia yang paling buruk. Namun, tanggapan ini
dijawab bahwa kemungkinan sebagian mereka murtad sepeninggal Isa

AS, lalu Allah SWT mengirim angin dan mencabut nyawa setiap

mukmin laki-laki maupun perempuan, maka saat itulah tidak tersisa

kecuali manusia-manusia yang paling buruk.

Dalam riwayat Nafi' bin Jubair disebutkan, il,X-litr i,fi grilt Uit

,#t f ?& y, (Dan aku adalah Al Maahi, Sesungguhnya Altah

menghapus dengannya keburukan-keburukan orang-orang yang

mengikutinya). Pemyatan ini sangat tepat bila dikatakan sebagai

perkataan yang berasal dari periwayat.

gn & at$ |;;-,fiir phir Sii lOan aku adalah Al flaasyir,

yang manusia dikumpulkan di bawah kakiku), yakni sesaat sesudahku.

Maksudnya, beliau akan dibangkitkan sebelum manusia lainnya. Hal

ini selaras dengan sabda beliau SAW pada riwayat lain, Sl' arSt'f;;"
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S (Manusia dikumpulkan sesudahku), Kemungkinan pula yang

dimaksud dengan qadam (kaki) adalah zaman, yakni waktu aku

berdiri di atas kaki dengan tampaknya tanda-tanda kebangkitan. Hal
ini sebagai isyarat bahwa tidak ada nabi maupun syariat baru sesudah

beliau SAW.

Timbul pertanyaan atas penafsiran bahwa dia dibangkitkan.
Bagaimana makna ini dijadikan penafsiran bagi kata haasyir yang
berbentuk isim fq'il (subjek), yang artinya membangkitkan?
Pertanyaan ini dijawab bahwa penisbatan perbuatan kepada pelaku

masuk kategori idhafah (penyandaran). Sementara idhafah dianggap

sah meski hanya terdapat sedikit unsur kesamaan. Oleh karena tidak
ada umat sesudah umat beliau SAW, maka kebangkitan dinisbatkan

kepadanya, karena hal itu terjadi langsung sesudahnya.

Ada juga kemungkinan bahwa maknanya adalah beliau SAW
adalah orang pertama yang akan dibangkitkan, sebagaimana

disebutkan dalam hadits lain, ,p\'ti 
":b 

'A;ji u',)\i ui 1,1*u orang

pertama yang dibelah bumi untulorya). Pendapat lain mengatakan

makna qadam (kaki) adalah sebab. Ada juga yang mengatakan,

maksudnya adalah di atas tempatku berdiri untuk Allah menyaksikan

umat-umat. Dalam riwayat Nafi' bin Jubair disebutkan, '4. tG 6i)

ebLl ,' (Aku adalah Al Hasyir, aku diutus bersama hari kiamat).
.t>

Riwayat ini menguatkan pendap at yangpertama.

,-sat Sii (Aku adalah Al Aaqib). Yunus bin Yazid memberi

tambahan dalam riwayatnya dair Az-Zuhi, irl.l, Wt A {fi A gnt

64 qi:) ?nr lfong tidak ada nabi sesudahnya, dan Attah telah

menamainya 'Ra'uf' dan 'Rahim). Al Baihaqi berkata dalam kitab
Ad-Dala'il, bahwa kalimat 'Allah telah menamainya...' termasuk

perkataan periwayat yang disisipkan dalam hadits (mudraj) berasal

dari p erkat aan Az-Zuhn.
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Saya (Ibnu Hajar) berkata, apa yang dikatakannya adalah benar.

Seakan-akan Az-Zuhi hendak menyitir keterangan di akhir surah

Baraa'ah (At-Taubah). Adapun kalimat, "Yang tidak ada nabi
sesudahnya" secara lahiriah juga termasuk kalimat mudraj. Akan
tetapi dalam riwayat Sufyan bin Uyainah yang dikutip At-Tirmidzi
dan selainnya disebutkan, ly' €y d qiir. gong tidak ada nabi

sesudahku). Kemudian dalam riwayat Nafi' bin Jubair disebutkan

bahwa beliau adalah akhir para nabi. Pernyataan ini memiliki
kemungkinan marfu' atau mauquf.

Di antara nama-nama beliau SAW yang termuat dalam

Al Qur'an menurut kesepakatan adalah; Asy-Syahid, Al Mubasysyir,
An-Nadziir, Al Mubiin, Ad-Da'i ilallah, dan As-Siraaj Al Muniir. Di
dalamnya disebutkan pula; Al Mudzakkir, Ar-Rahmah, An-Ni'mah,
Al Haadi, Asy-Syahiid, Al Amiin, Al Muzzammil, dan Al Mudattsir.
Pada hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash disebutkan 'Al
Mutawakkil'. Kemudian di antara nama-nama beliau SAW yang

masyhur adalah; Al Mukhtar, Al Mushthafa, Asy-Syafii', Al
Musyaffi', Ash-Shaadiq, Al Mashduuq, dan lain-lain.

Ibnu Dihyah berkata dalam salah satu karangannya tentang

nama-nama Nabi SAW, "Sebagian ulama mengatakan batrwa jumlah

nama-nama Nabi SAW sama dengan nama-nama Allah SWT, yakni

99 nama. Namun, apabila seseorang meneliti secara cermat niscaya

akan mencapai 300 nama." Dia menyebutkan pula dalam karangannya

itu tempat-tempatnya dalam Al Qur'an dan hadits, cara

melafalkannya, serta penjelasan makna-maknanya. Batrkan dia

-sebagaimana 
biasanya- memperluas pembahasan dengan

menyebut faidah-faidah yang banyak. Namun, sejumlah besar nama

yang dia sebutkan hanya berkisar tentang sifat beliau SAW, dan tidak

dinukil secara tegas sebagai nama baginya. Seperti nama 'Al Labinah'

berdasarkan hadits yang disebutkan pada bab berikut, tentang istana

yang terbuat dari emas dan perak kecuali tempat satu bata. Lalu beliau

SAW bersabda, "Akulah labinah (bata) tersebut." Demikian juga

tercantum dalam hadits Abu Hurairah RA. Sementara dalam hadits
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Jabir disebutkan dengan lafazh "Tempat labinah (bata) itu", dan

inilah sesungguhnya makna yang dimaksud.

Ibnu Al Arabi berkata dalam krtab Syarh At-Tirmidzi datt

sebagian kaum Shufi, bahwa Allah memiliki 1000 nama dan Rasul-

Nya juga memiliki 1000 nama. Dikatakan, hikmah pembatasan pada 5

nama 
-dalam 

hadits di atas- adalah bahwa kelimanya lebih

masyhur daripada nama-nama lainnya yang tercantum pada kitab-

kitab dan di antara umat-umat terdahulu.

Kedua, hadits Abu Hurairah RA tentang sabdanya, "Apakah

kalian tidak merasa heran bagaimana Allah memalingkan dariku

celaan Quraiys." Hadits ini dinukil oleh lmam Bukhari dari Sufyan

(Ibnu Uyainah), dari Abu Az-Zinad. Pada sanad di atas disebutkan,

"Dari Abu Az-Zinad", sementara pada riwayat lain, "Abu Az-Zinad

menceritakan kepada kami".

o#5 'li (Apakah kalian tidak merasa heran). Dalam riwayat

Abdurrahman bin lrbi Az-Zinad dari bapaknya yang dikutip oleh

Imam Bukhari di kitab At-Tarikh, "Wahai hamba-hamba Allah,

perhatikanlah." Dinukil pula olehnya dari jalur Muhammad bin Ajlan

dari bapaknya dari Abu Hurairah RA dengan lafazh,',J5 $'; 11

(Apakah kalian tidak melihat, bagaimana...), Adapun lafazh

selanj utnya adalah sama.

tJil oJi"X" (Mereka mencela mudzammam [orang tercelaJ).

Oleh kareru k"b.n.ian kaum kafir Quraisy terhadap Nabi SAW

demikian mendalam, maka mereka tidak menamai beliau dengan

namanya yang berindikasi pujian, bahkan mereka memilih nama yang

berlawanan maknanya, mereka menyebut beliau sebagai Al

Mudzammam (orang yang tercela). Apabila mereka menghendaki

keburukan atasnya, maka mereka berkata, "Semoga Allah

menimpakan (musibah) atas si mudzammam." Padahal mudzammam

bukan nama beliau, dan beliau tidak pula dikenal demikian. Maka

pada hakikatnya, semua usaha mereka itu bukan ditujukan kepada

Nabi SAW, bahkan kepada selainnya.
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Ibnu At-Tin berkata, "Hadits ini dijadikan dalil yang

menggugurkan had (hukuman) dari seoran g yang menuduh orang lain

berzina dengan tidak terus terang (sindirin). Ini adalah pendapat

mayoritas ulama, menyelisihi pandangan Imam Malik. Akan tetapi

hadits itu tidak menjelaskan secara khusus, bahwa mereka tidak diberi

sanksi apapun atas perbuatannya, bahkan yang terjadi mereka dijatuhi

sanksi atas hal itu, baik dibunuh ataupun hukuman lainya." Namun

menurut penelitian, hadits tersebut tidak dapat drjadikan hujjah bagi

masalah tersebut, baik untuk menetapkan maupun menafikan.

Imam An-Nasa'i menyimpulkan bahwa seseorang yang

mengucapkan perkataan yang menafikan makna talak dan perpisahan,

tetapi maksudnya untuk menceraikan istrinya, maka talak tersebut

tidak sah. Seperti seseorang berkata kepada istrinya, "Makanlah",

dengan maksud talak, maka hubungan pernikahan keduanya tetap sah.

Sebab kata 'makan' tidak dapat diartikan talak dari sisi manapun.

Sebagaimana halnya kata 'Mudzammam' (yang tercela) tidak

mungkin diartikan 'Muhammad' (yang terpuji).

18. Penutup Para Nabi AS.

*\'*
g')7',

., i(4L)
," e"; \l tlci'1 tas--{"v tltti

yt q"; l'i ,t,Sra',

3534. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata: Nabi SAW

bersabda, "Perumpamaanku dengan para nabi adalah seperti

seseorang membangun rumah, ia menyempurnakannya dan

memperindah rumah itu, kecuali tempat satu bata. Orang-orang pun

memasukinya dan merasa takjub. Mereka berkata, 'Seandainya bukan

tempat satu bata ini'."
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y\t & yt',Sirli A\'r oy, {|} ,r) * /.G eri}
i*Gq.,;,hr,tr ,*i:v\t',,y, * o1 iJv;;:
'i o$"'t y_ oe* utlt'1,-,s ,y"y, I e'; tt {*f,

3$t ,;.C ei, ,^:;tr & ,iG t^l:, y1.^' c-:'r >,^'io;ra,

3535. Dari Shalih, dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah

SAW bersabda, "Sesungguhnya perumpamaanku dengan para nabi
sebelumku seperti seseorang membangun rumah, lalu ia

memperbagus dan memperindah rumah itu, kecuali tempat satu bata
yang berada di suatu sudut. Maka orang-orang berkeliling padanya

dan merasa takjub. Mereka berkata, 'Alangkah baiknya diletakkan

satu bata ini?' Akulah bata itu, dan aku penutup para nabi."

Keterangan Hadits:

(Bab penutup pqra nabi). Maksudnya, bahwa makna 'Al
Khaatam' (penutup) pada nama beliau SAW adalah penutup para

nabi. Imam Bukhari hendak menyitir keterangan dalam Al Qur'an
serta mengisyaratkan kepada riwayat yang dia kutip dalam kitabnya

At-Tarikh, dari hadits Al hbadh bin Sariyah, dari Nabi SAW, * dt

* e Jth:t '?'tT'ob 
4t iUj ittr lSesungguhnya aku Abdutlah

(hamba Allah) dan penutup para nabi, sementara Adam masih

melebur dengan tanah liatnya). Riwayat ini dinukil pula oleh Imam

Ahmad dan di-shahih-kan oleh Ibnu Hibban serta Al Hakim, yang

mana disebutkan padanya dua hadits; masing-masing dari Abu
Hurairah dan Jabir. Makna keduanya adalah satu, namun redaksi

hadits Abu Hurairah RA lebih lengkap. Pada bagian hadits Jabir yang

dikutip oleh Al Ismaili dari jalur Affan dari Sulaim bin Hayyan

disebutkan, r"ri 
"*Ai + yt €'i gG (Aku adalah tempat bata

itu, aku datang dan mengakhiri para nabi).
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i.&'f ,'#'t',,. ,JF (Perumpaanku dengan para nabi,

sama seperti seseorang yang membangun rumah). Dikatakan,

bagaimana perumpaan ini bisa dibenarkan (dari segi bahasa- penerj),

sementara Nabi SAW hanya satu orang dan diserupakan dengan para

nabi yang jumlahnya banyak? Pertanyaan ini dijawab bahwa para nabi

tersebut dijadikan seolah-olah satu orang saja. Sebab maksud
perumpamaan itu tidak akan tercapai kecuali dengan melihat kepada

nabi sebagai satu kesatuan. Demikian pula halnya dengan rumah, ia

tidak dianggap sempurna kecuali berkumpul padanya semua unsur

bangunan.

Kemungkinan pula perumpamaan tersebut masuk kategori

'tasybih tamsili I yaitu antara kedua pihak yang hendak diserupakan

terdapat unsur kesamaan. Seakan-akan para nabi dan misi mereka

memberi petunjuk kepada manusia, diserupakan dengan rumah yang

telah diletakkan dasarnya dan diselesaikan pembangunannya, kecuali

satu bagian yang menjadi salah satu unsur kesempurnaan rumah

tersebut.

Menurut Ibnu Al Arabi, batu bata yang belum diletakkan itu
berada pada dasar rumah, dimana jika batu bata tadi tidak diletakkan

niscaya rumah tersebut akan runtuh. Dia berkata, "Dengan demikian,

tercapailah maksud perumpamaan di atas." Pernyataan ini jika dinukil
secara tekstual niscaya sangat bagus, tetapi bila tidak dinukil maka

tidak menjadi suatu kemestian. Hanya saja makna zhahir hadits

memberi asumsi bahwa batu bata itu berada di tempat yang cukup

penting, dimana ia sangat berpengaruh terhadap kesempumaan

bangunan. Dalam riwayat Hammam yang dikutip oleh Imam Muslim

disebntkan , 6\b) q ?Y I I e'i 11. (Kecuali tempat satu batu

bata di salah satu sudutnya). Berdasarkan riwayat ini maka bata

tersebut merupakan unsur kesempurnaan dan keindahan. Bila tidak

demikian niscaya tanpa batu itu rumah tadi dianggap kurang. Padahal

hakikatnya tidak demikian, sebab syariat bagi setiap nabi adalah

sempurna baginya. Maka maksudnya adalah tinjauan kepada yang
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Iebih sempurna, antara syariat Muhammad SAW dengan syariat-
syariat terdahulu.

'gJt 
eV li lSenranya bukan tempat satu bata ini). Labinah

adalah satu potongan tanah yang diadoni lalu dibentuk, dan digunakan
untuk bangunan (batu bata)- Apabila belum dibakar maka dinamakan
Iabinah, tapi apabila sudah dibakar maka disebut aajirah-

Kalimat maudhi' labinah (tempat satu bata) adalah sebagai
subjek, sedangkan predikatnya tidak disebutkan secara tekstual.
Seharusnya kalimat tersebut berbunfi; kalau bukan te,mpat satu bata
yang menjadi kekurangannlxa, niscaya bangunan ini sangat sernpuma.
Kemungkinan pula kata'laula' adalah sebagai pengk*rususan, dan
kata kerjanya sengaja tidak disebutkan secara tekstual, yarrtg

seharusnya adalatr; sekiran5ra terrpat batu bata ini disempurnakan.
Dalam riwayat Hammam yang dikutip Imam Ahmad disebutkan, rf
'o!9. 

e 
'rl #'6oi (Arangkah bairotya diletakkon di tempat ini

satu bata sehingga bangunanmu menjadi sempurna)-

Dalam hadits ini terdryat keterangan tentang membuat
perumpzrmaan demi menyederhanakan pematraman, keutamaan Nabi
sAw atas para nabi sebelumnya, dan bahwa Allah menjadikannya
sebagai penutup para nabi, sertapenyempurna syariat-syariat agama.

19.lYafatnyaNabi SAW

* ht J:". Ct"oi ,* hr 4, -$G e i.lt ;;t:;.*'ro, 
, .^;:

U ''; G?\ yV u.t Ju-r :r_Lj eivi';;.1;t -€; *3,..,
.'^L,--::it

3536. Dari Urwah bm Az-Zubair, dari Aisyah RA, bahwa
Rasulullatr SAW wafat saat berusia 63 tatrun.
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Ibnu Syihab berkata, "Sa'id bin Al Musayyab mengabarkan
kepadaku seperti itu."

Keterangan:

(Bab wafatnya Nabi SArl).Demikianlah judul bab ini tercantum

dalam riwayat Abu Dzar, dan tidak ditemukan dalam riwayat An-
Nasafi, serta tidak disebutkan oleh Al Ismaili. Pencantumannya di
tempat ini nampaknya kurang sesuai. Sebab tempat yang layak adalah

di bagian akhir pembahasan tentang peperangan sebagaimana yang

akan disebutkan. Adapun yang nampak bagi saya, bahwa Imam
Bukhari menyebutkan hadits Aisyah di tempat ini hanya sekadar

menjelaskan usia Nabi SAW, bukan berbicara tentang wafatnya beliau
secara khusus. Dia menyebutkan masalah ini di sela-sela pembahasan

nama-nama beliau adalah sebagai isyarat bahwa di antara sifat-sifat
beliau menurut Ahli Kitab adalah batasan usia yang akan dijalaninya.
Pada akhir pembahasan tentang peperillgan, saya akan menukil
perbedaan pendapat tentang lama usia beliau SAW.

iil r ijr i.'tg, G-,*?::./(r i.r',:6t (Ibnu Syihab berkata,v''(

"Sa'id bin Al Musayyab mengabarkan kepadaht sama seperti itu").
Yakni sama seperti yang dikabarkan kepadanya oleh Urwatr dari
Aisyah. Perkataan Ibnu Syihab dinukil dengan secara maushul melalui
sanad pertama. Lalu A1 Ismaili meriwayatkan dari Musa bin Uqbah
dari Ibnu Syihab melalui kedua sanad itu sekaligus, tetapi disebutkan

secara terpisah, dan termasuk riwayat mursal Sa'id bin Al Musayyab.

Ada pula kemungkinan Sa'id mendengarnya langsung dari Aisyah
RA.
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20. Nama Panggilan Nabi SAW

)ilt € Pi * ht Jr't;tt .tt :Jv *; ir q, ii"*
rfu ilw *'t * \t ,*'otr'*tu rurt ui u- ,l*;iw

,#rtrKJ:!s qy
3537. Dari Anas RA ia berkata, Nabi SAW pemah berada di

pasar. Tiba-tiba seorang laki-laki berkata, "Wahai Abu Al Qasim".
Maka Nabi SAW menoleh dan bersabda, "Berilah nama seperti

namaku, dan jangan memberi nama panggilan seperti nama

panggilanlat."

fk:JE dt *.:; ir ,f, /rG *
6 rrSJ v, ,r*,'-

3538. Dari Jabir RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Berilah
nama seperti namaku, dan jangan memberi nama panggilan seperti

nama panggilanlat"

\t & .ult I ,SG |Jrt r;:,; (t ry ,iG;, it t
c;<.t$Jvi,r,.. 5L ,*, +

3539. Dari Ibnu Sirin, dia berkata: Aku mendengar Abu

Hurairah RA berkata: Abu Al Qasim SAW bersabda, "Berilah nama

seperti namaku dan jangan memberi nama panggilan seperti nama

panggilanku."

a,^a
ct. t.

gl-,y eJr a.ttt 6b
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Keterangan Hadits:

(Bab nama panggilan Nabi SAL\. Kata 'kunyah' (nama

panggilan) diambil dari kata'kinayah' (kiasan). Dikatakan, "kanaitu
anil amri bi kadza" artinya aku menyebut urusan itu dengan kata yang

tidak tegas menunjukkan kepadanya. Penggunaan 'kunyah' (nama

panggilan) demikian merebak di kalangan bangsa Arab hingga
terkadang mengalahkan nama sendiri, seperti Abu Thalib, Abu Lahab,

dan selain keduanya. Terkadang satu orang memiliki satu nama

panggilan, dan terkadang lebih. Lalu ada pula orang yang dikenal
dengan nama asli dan nama panggilan sekaligus. Nama asli, nama

panggilan, dan gelar (laqab), semuanya dinamakan 'alom. Perbedaan

ketiganya dilihat dari ciri-ciri berikut; gelar selalu berkonotasi pujian
atau celaan. Sedangkan nama panggilan selalu dimulai dengan kata
"Abu" atau "LJmmu". Adapun selain keduanya adalah nama asli.

Nabi SAW dipanggil Abu Al Qasim karena anaknya yang
bernama Qasim, dan merupakan anak beliau yang paling tua. Lalu
para ulama berbeda pendapat; apakah anak beliau tersebut meninggal
setelah beliau diangkat menjadi Rasul, ataukah meninggal sebelum

itu? Saat di Madinah, Nabi SAW juga dikarunia seorang anak lakilaki
dari istrinya yang bemama Mariyah. Anak itu diberi nama Ibrahim.
Kisah tentangnya telah dijelaskan secara singkat pada pembahasan

tentang jenazah. Dalam hadits Anas disebutkan, ,k'.4 i'6 ;i; Lt

et;l t;.1 6- |*b iylt' 'd:,j ,fb &r (Sesungguhnya Jibit berkata

kepada Nabi SAW, "Kesejahteraan atasmu wahai Abu lbrahim".\.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Anas yang dia sebutkan secara ringkas, dan

telah disebutkan pada pembahasan tentang jual-beli dengan redaksi
yang lebih sempuma, dan didalamnya disebutkan bahwa laki-laki
tersebut berkata, "Bukan engkau yang aku maksud", maka saat itulah
beliau SAW melarang menggunakan nama panggilan, seperti narna

panggilannya.
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Kedua, hadits Jabir yang dinukil melalui Salim (yakni Ibnu Al
Ja'd). Imam Bukhari menyebutkannya pula secara ringkas, dan telah

disebutkan pada pembahasan tentang seperlima rampasan perang

dengan redaksi yang lebih lengkap. Kebanyakan periwayat

menyebutkan, "Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami,

Syu'bah menceritakan kepada kami...", sementara dalam riwayat Abu
Ali bn As-Sakan disebutkan 'Sufyan' sebagai ganti 'Syu'bah'.

Nampaknya, Al Jiyani lebih menguatkan riwayat mayoritas. Sebab

Imam Muslim telah menukilnya pula dari Syu'bah dari Manshur.

Ketiga, hadits Abu Hurairah RA, seperti dua hadits sebelumnya.

Pada riwayat ini disebutkan, "Abu Al Qasim SAW bersabda",

sementara dalam pembahasan tentang ilmu disebutkan, "Rasulullah

SAW bersabda".

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menggunakan

nama panggilan Nabi SAW. Pendapat yang masyhur dari madzhab

Syaf i bahwa hal ini terlarang berdasarkan makna tekstual hadits-

hadits di atas. Tapi sebagian mengatakan larangan tersebut khusus

pada masa beliau hidup. Ada pula yang mengatakan khusus bagi

mereka yang memiliki nama yang sama seperti nama beliau SAW.
Masalah ini akan dikemukakan pada pembahasan tentang adab.

, o . al t c.

P) ('.sl ,J.l
a

t

:Gt,l\
tJ- ,Uu;

qrt
4-Jl )_r 9.

;

21. Bab

.,.c. -6,- t o1. 2c3.. c. o o,ll, .t-j- J tilJl c+l-r ;^--,Jt +" J J.'a.il ;r>
' 

o . 
t, 

or,

* 1..* .'.+ i :Jui'tJil 6J6;

q3 Cy3\ *,, yh' &:');,
G:s :Jv.ii ilr iiu ,:rti ef G, Lt i,r j;,

3540. Dari Al Ju'aid bin Abdunatrman: Aku melihat As-Sa'ib
bin Yazid berusia 94 tahun namun masih kekar dan tegap, dia berkata,
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"Aku telah mengetahui nikmat atasku 
-penglihatan 

dan

pendengaranku- tidak lain adalah karena doa Rasulullah SAW.
Sesungguhnya bibiku membawaku kepada beliau dan berkata, 'Wahai
Rasulullah, sesungguhnya anak saudara perempuanku sakit.

Doakanlah kepada Allah untuknya'. Maka beliau berdoa untukku."

Keterangan:

(Bab). Demikian dikutip oleh kebanyakan periwayat (yakni

tanpa judul bab) seperti Abu Dzar, Abu Zaid melalui riwayat Al
Qabisi, dan Karimah. Demikian juga dalam naskah An-Nasafi serta

ditegaskan oleh Al Ismaili. Sebagian ulama menggabungkannya

dengan judul bab sebelumnya, tetapi kesesuaian hadits ini dengan
judul bab terdahulu tidak jelas, dan tidak bisa pula dijadikan sebagai

pemisah antar bab. Bahkan ia adalah bagian dari hadits yang akan

dikutip sesudahnya. Barangkali pencantuman di tempat ini berasal

dari para periwayat naskah Shahih Bukhari.

Salah seorang syaikh kami berusaha mendudukkan
permasalahan. Dia mengatakan, Imam Bukhari hendak
mengisyaratkan bahwa meski Nabi SAW memiliki nama asli dan

nama panggilan, namun tidak patut dipanggil dengan kedua nama

tersebut, bahkan dikatakan kepadanya, 'Wahai Rasulullah', seperti

perkataan bibi dari As-Sa'ib ketika menemui beliau SAW. Akan tetapi
pernyataan ini sangat jelas dipaksakan.

^a , .'A,'-i) 
iitUt (Berusia 94 tahun). Hal ini memberi asumsi bahwa

Al Ju'aid melihat As-Sa'ib pada tahun 92 H. Sebab pada saat Nabi

SAW meninggal dunia, As-Sa'ib berusia 8 tahun, sebagaimana

dijelaskan dalam hadits shahih. Maka hal ini menjadi bantahan

terhadap perkataan Al Waqidi bahwa dia meninggal tahun 91 H,

meski pun perkataannya itu masih bisa diberi legitimasi. Terlebih lagi
mereka yang mengatakan bahwa As-Sa'ib meninggal sebelum tahun

90 H.
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Menurut sebagian ulama, dia meninggal tahun 96 H. dan inilah
yang lebih mendekati kebenaran. Ibnu Abi Daud berkata, "Dia adalah

sahabat terakhir yang meninggal di Madinah". Tapi menurut ulama

lain yang terakhir adalatr Matrmud bin Ar-Rabi'. Ada pula yang

mengatakan Matrmud bin Labid, yang meninggal pada tahun 99 H.

22.Cap Kenabian

4i,iu +i s. irtu'+ :iG ;7t * i F, *
il I' J;' 6 ,ur;' *t y ht * it Jy, J\ C! ,t,

i Uf "(";t ,-f )t. d.G',i ,€?r'# ,e: ei Gr

t' i f.n J\L|tru:*'e*7,u.*t
et;\.JG .tr G qlt uit ,F ;n {t:*Ljr 'l' F i.r ,Su

.il;At'r: h,i:;; u.

3541. Dari Al Ju'aid bin Abdurrahman, dia berkata: Aku
mendengar As-Sa'ib bin Yazid, dia berkata: Bibiku membawaku

kepada Rasulullah SAW seraya berkata, *Watrai Rasulullah,

sesungguhnya putra saudara perempuanku sakit beliau pun menyapu

kepalaku, mendoakan keberkahan untukku, dan beliau berwudhu lalu
aku minum dari sisa air wudhuny4 kemudian aku berdiri di
belakangnya, maka aku melihat cap kenabian di antara kedua tulang
pangkal bahunya "

Ibnu Ubaidillah berkata, "Al Hajalah adalah bulu putih kuda

yang berada di antara kedua matanya." Ibrahim bin Hamzah berkat4
"Sama seperti telur burung puyuh".
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Keterangan Hadits:

(Bab cap kenabian). Maksudnya, sifat dari cap kenabian, dan
letaknya di antara kedua tulang pangkal batru Nabi SAW. Ia termasuk
tanda-tanda beliau SAW yang dikenali oleh Ahli Kitab. Menurut
Iyadh, cap tersebut adalah bekas ketika dua malaikat membelah apa
yang ada di antara kedua tulang pangkal batrunya. Tapi pernyataan ini
ditanggapi oleh An-Nawawi, dia berkata, '?endapat ini batil, karena
pembelahan hanya terjadi pada bagian dada dan perut beliau SAW".
Demikian juga dikatakan oleh Imam Al Qurthubi. Adapun bekasnya
hanya berupa garis yang tampak jelas dari dadanya hingga
pertengahan perutnya, sebagaimana disebutkan dalam Shahih Bukhari
dan Shahih Muslim.Imam An-Nawawi juga berkata, "Barangkali ini
adalah kesalahan dari sang Imam, atau mungkin berasal dari para
penyalin naskah kitabnya, sebab pernyataan tersebut tidak didengar
langsung darinya sepanjang yang saya ketahui."

Saya (Ibnu Hajar) menemukan landasan pernyataan Al Qadhi
Iyadh, yaittr hadits Utbah bin Abdu As-Sulami yang dikutip Imam
Ahmad, Ath-Thabarani dan selain keduany4 bahwa dia bertanya
kepada Rasulullah SAW, "Bagaimanakah awal mula urusanmu?"
Maka disebutkan kisah penyusuan beliau SAW di bani Sa'ad. Lalu
dikatakan bahwa ketika kedua malaikat membelah dadanya, maka
salah satunya berkata, "Jahitlah ia". Maka malaikat yang satunya
menjahitnya, lalu mencapnya dengan cap kenabian.

Setelah diketatrui bahwa cap ke,lrabian berada di antara kedua
tulang pangkal batru beliau SAW, maka Iyadh mematrami bahwa
bekas pembedahan itu sampai pula ke belakangnya, sebab cap dibuat
di atas luka yang telah dijahit. Imam An-Nawawi dan selainnya
memahami bahwa pernyataan beliau, "Di antara kedua fulang pangkal
bahunya" berkaitan dengan pembedahan. Padahal sesungguhnya tidak
demikian, bahkan ia berkaitan dengan bekas cap. Pandangan ini
didukung oleh keterangan dalam hadits Syaddad bin Aus yang dikutip
oleh Abu Ya'la di kitab Ad-Dala)7 karya Abu Nu'aim, ri,i aUjr ot
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t3:i $'6 :'i q::- e f,?ali isoi i e 'i;oi d n';t (Bahwa ketika

malaikat mengeluarkan hatinya dan mencucinya, maka dia pun
mencapnya dengan cap yang ada di tangannya dari cahaya, maka ia
pun dipenuhi oleh cahaya).Itu adalah cahaya kenabian dan hikmah.
Maka, kemungkinan cap tadi tampak di bagian belakang bahunya
sebelah kiri, sebab hati berada pada bagian tersebut.

Dalam hadits Aisyah yang dinukil oleh Abu Daud Ath-Thayalisi
dan Al Harits bin Abu Salamah di kitab Ad-Dala'il karya Abu
Nu'aim, bahwa Jibril dan Mika'il ketika memperlihatkan diri kepada

beliau SAW saat akan diutus menjadi Rasul, maka Jibril turun lalu
menelentangkannya, kemudian dia membelah dada beliau SAW,
setelah itu mengeluarkan (hatinya) dan mencucinya dengan air
zatrrzam di bejana yang terbuat dari emas, dan menaruhnya kembali di
tempatnya. Jibril mengatupkan kembali dadaku dan melepaskanku
seraya membuat cap di belakangku, sampai aku merasakan sentuhan

cap hingga ke hatiku, lalu dia berkat4 'Tlacalah" (Al Hadits). Inilah
landasan Al Qadhi atas pernyataan yang dia keluarkan dan bukan
pendapat yang batil.

Konsekuensi hadits-hadits di atas menyatakan bahwa cap belum
ada saat beliau SAW dilahirkan. Oleh karena itu, ia menjadi kritik atas

pendapat yang mengatakan bahwa cap kenabian telah ada sejak Nabi
SAW dilahirkan. Pendapat yang dimaksud dinukil oleh Abu Al Fath
Al Ya'muri, "Dikatakan, 'Apakah beliau dilahirkan dengan cap itu?'
Dia berkat4 'Ketika dilahirkan'." Pendapat ini disebutkan juga oleh
Al Mughlathai dari Yahya bin A'idz. Tapi pendapat sebelumnya lebih
berdasar.

Pendapat pertama didukung pula oleh hadits Abu Dzar yang

dinukil Imam Ahmad dan Al Baihaqi dalam kitab Ad-Dala'il, ,h)
l,fi6 G €f U.aAt ;v (Dan dia membuat cap kenabian di antara

dua tulang pangkal bahulcu sebagaimana saat ini). Sementara dalam
hadits Syaddad bin Aus di kitab Al Maghazi karya A'idz, tentang
kisah pembedahan dada beliau SAW saat berada di pemukiman bani
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Sa'ad bin Bakr, y"i t' G.'e,i Le'i te ::- ej ,trl: Oio
datang dan di tanganya terdapat cap yang bercahaya, lalu dia

menempelkannya di antara kedua tulang pangkal bahunya dan di
antarq kedua payudaranya). Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa

cap dibuat pada dua tempat di badan beliau SAW.

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Muhammad bin
Ubaidillah, dan dia adalah Abu Tsabit AI Madani, yang terkenal

dengan nama panggilannya. Para periwayat hadits ini semuanya

dinisbatkan ke Madinah. Adapun Hatim bin Ismail (guru Muhammad

bin Ubaidillah pada riwayat ini) dahulunya berasal dari Kufah.
i, "..4dg g, l>as (Bibiku membawaku). Aku belum menemukan

keterangan tentang namanya. Adapun ibunya adalah Ulbah binti
Syuraih, saudara perempuan Makhramah bin Syuraih.

{l6akit). Katawaqa'a sama dengan waii'a,baik dari segi pola

kata maupun maknanya. Pada pembahasan tentang bersuci telah

disebutkan waji'a. Lalu akan disebutkan lagi dalam bentuk kata kerja
lampau beserta pelakunya. Adapun maksudny4 ia menderita sakit
pada kakinya, seperti dijelaskan pada jalur yang lain.

fiu, l, b|t .Oi, '6it (Beliau mengusap kepalaka dan

mendoakan keberkahan untulcku). Hal ini akan disebutkan pada

pembahasan tentang adab (tata krama).

g * f,e ji'c.,:y:t (Aku melihat kepada cap kenabian di

antara kedua tulang pongkal bahunya). Dalam hadits Abdullah bin
Sirjis yang dikutip Imam Muslim disebutkan batrwa cap tersebut

berada pada tulang pangkal batrunyabagian kiri.

'i. etil Ju P ,i q!, iF, ,F 6,'itr";J,i' I3 il' jri
zi;ir 

"; 
e ,i1; lmnu Waidittah berkata, "Al Hujlah asal artinya

adalah bulu putih lafia yang berada di antara kedua matanya."
Ibrahim bin Hamzah berkata, "Sama seperti telur burung puryh').
Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa demikianlah yang disebutkan di
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tempat ini. Seakan-akan ada bagian yang hilang dari kalimat tersebut,

sebab cukup jauh kemung[<inan bila gunmya (Muhammad bin
Llbaidillah) hendak menafsirkan kata hajalah tanpa menyebutkan

konteks kalimat yang ada kata terdapat Seakan-akan dalam

kalimatnya terdapat lafazl4- '"Sarrla seperti zirntl hajalah", dan

kemudian beliau pun menafsirkan fuajalah. Demikian pula tercantum

dalam naskah An-Nasafi, yakni ditemukan lafazh sisipan antara

kalimat, "Di antara kedua tulang pangkal bahrmya", dengan kalimat,
"Ibnu Ubaidillah berkata."

Adapun riwayat mu'allaq dari Ibrahim bin Hamzah, maksudnya

dia meriwayatkan hadits ini sama s€pcrti ),ang dikutip oleh

Muhammad bin Ubaidillah, hanya saja men5relisihinya pada kata
tersebut. Hadits ini akan dinukil melalui sanad yartg maushul dainya
pada pembahasan tentang pengobatan.

Menurut lbnu At-Tin batrwa riwayat Utaidillah menggunakan
kata ftujlah, sedangkan riwayat Ibnu Hmzah menggunakan kata

fuajalah. Pernyataan serupa disebutkan pula oleh Ibnu Dihyah, hanya
saja dia menambalrkan batrwa katafuujlah bisapula dibaca ftijlah.

Dikatakan, perbedaan antara riwayat Ibnu Hamzah dan Ibnu
Ubaidillah adalah riwayat Ibnu Ubaidillah mendahulukan huruf zai
sebelum ra' (menurut riwayat masyhur), sementara riwayat Ibnu
Harrruah justru sebalikny4 yakni mendahulukan ra' sebelum zai,
diambil dari kalimat 'irtazza syai'un', yakni s€suatu masuk ke tanah.

Dari sini diambil kata razzaft (patok besi teryat tambatan kuda-
penerj). Adapun maksud katazirr ditempat hi adalah telur. Dikatakan,
irtazza al jaradah, yakni belalang me,masukkan ekomya ke tanah

untuk bertelur. Atas dasar ini maka yang dimaksud dengan fuajalah
adalah satu jenis burung yang terke,nal (bunmgpuyuh-pene{).

Menurut As-Suhaili bahwa maksud knta luujalaft di tempat ini
adalah tirai yang digantung di tempat tidm lalu dihiasi untuk
pengantin. Maka kata zirr dipaharni dalam malrna yang sebenarnya

(kancing). Karena tirai tersebut memiliki penutrry yang bisa terbuka.

Lalu As-Suhaili menolak pernyataan Ibnu Llbaidillah bahwa
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maknanya adalah bulu putih yang ada di antara kedua mata kuda.

Karena menurutnya, bulu putih yang ada di wajah dinamakan
ghurrah, sedangkan haj alah adalah bulu putih yang terdapat pada kaki
kuda.

Apa yang dikatakan memang benar, namun sebagian ulama
menggunakan kata fuajalah dengan arti bulu putih di wajah kuda,
dalam konteks majaz. Seakan-akan yang dimaksud adalah ukuran

besar kancing, karena warna putih di muka kuda tidak ada sangkut
pautnya dengan kancing.

At-Tirmidzi menegaskan bahwa yang dimaksud dengan fuajalah
adalah satu jenis burung terkenal, dan yang dimaksud dengan az-zirr
adalah telurnya. Pendapat ini dikuatkan oleh riwayat berikut bahwa
cap kenabian sama seperti telur merpati.

Sehubungan dengan sifat cap kenabian, dinukil beberapa hadits
yang maknanya tidak jauh berbeda dengan 

^pa 
yang disebutkan

ditempat ini. Di antaranya; fuwayat Imam Muslim dari Jabir bin
Samurah, lb e'if? lSeakan-aknn ia telur merpati),riwayat Ibnu

Hibban dari Simak bin Harb, !6 W (seperti telur burung onta),

dan dia mengingatkan bahwa riwayat ini tidak benar.r Riwayat

Abdullah bin Sirjis menyebutkan, r,yr # t b afir ;e e-,,:y 1,ltcu

melihat pada cap kenabian sama seperti bulu putih pada dua kuda),

riwayat Ibnu Hibban dari hadits Ibnu Umar, '-ilr 4 f! ,f (SeWrti

benjolan dari daging), riwayat At-Tirmidzt, f,' 4 :tt| y
(Seperti sekerat daging yang menonjol), dan riwayat Qasim bin Tsabit

dari hadits Qurrah bin Iyas, *t e (Seperti bisut).

Adapun keterangan bahwa cap kenabian seperti bekas bekam,
tahi lalat hitam, atau tahi lalat hijau, atau tertulis padanya'Muhammad

Rasulullah', atau 'berjalanlah sesungguhnya engkau diberi
pertolongan', maupun yang seperti itu, maka semuanya tidak dinukil

t Pada catatan kaki cetakan Butaq disebutkan, "Dalam naskah lain tertulis, 'Dari riwayat
Imam Muslim diketahui bahwa riwayat ini keliru'."
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dalam riwayat yang shahih- Musalah ini telah dijelaskan oleh Al
Hafizh Qathbuddin dalam kitab 1sli'ab fi syarh As-sirah, dan diikuti
oleh Mughlathai dalam kitab Az-zahr AI Basim, tapi tidak dijelaskan
sedikitpun tentang keadaannya. Adapun yang benar adalah seperti
yang telah saya sebutkan. Janganlah terpedaya oleh keterangan dalam
shahih lbnu Hibban, karena Ibnu Hibban melakukan kecerobohan
saat men-s hahih-kan riwayat itu, wall ahu a,lam.

Al Qurthubi berkata, "Riwayat-riwayat yang shahih telah
sepakat menyatakan bahwa cap kenabian adalatr sesuatu yang agak
menonjol, berwama kemerahan, dan berada pada tulang pangkal
bahunya yang sebelah kiri. ukurannya minimal sebesar telur merpati.
Sedangkan ukuran maksimalnya adalah sebesar telapak tangan."

Dalam hadits Abdullah bin Sirjis yang dikutip Imam Muslim
disebutkan bahwa cap kenabian berada di antara kedua tulang pangkal
bahu beliau sAw, tapi agak dekat ke bagian kiri. se,rrentara dalam
hadits Abbad bin Amr yang dikutip Ath-Thabarani disebutkan batrwa
cap tersebut seperti pangkal bahu kambing di sebelah kiri. Akan tetapi
sanad hadits ini lemah. Para ulama berkata, "Rahasianya, karena hati
berada pada bagian tersebut." Disebutkan dalam riwayat dengan
sanad maqthu' (terputus) bahwa seorang laki-laki merninta kepada
Tuhannya untuk memperlihatkan tempat syetan. Maka dia melihat
syetan dalam bentuk katak di dekat tulang pangkal Iengan bagran
kirinya, sejajar dengan hatinya. Syetan itu memiliki belalai seperti
nyamuk. Ibnu Abdil Barr menukil melalui sanad yang kuat hingga
Maimun bin Mihran dari umar bin Abdul Aziz, Ialu disebutkan
seperti di atas. Kemudian disebutkan pula oleh penulis krtab Al Fa'iq
dalam Mushannafnya bagian huraf mim, shad, dan ra'. Disamping itu,
ia memiliki penguat yang langsung dinukil dari Nabi sAW melalui
Anas yang dikutip Abu Ya'la dan Ibnu Adi, ,b * grq ;iSr$r'iti

anak Adam fmanusiaJ).
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Ibnu Abi Daud meriwayatkan dalam kitab Asy-Syari'ah dan

jalur Urwah bin Ruwaim, irtiril.Jr g'i U-i-bi'rfrJi ifit * ,*"ui
fr; *iJt'i' $$..jir :;; e L?r'g,tt'F, e -?y 6$.16 ,iii *t f
,r?i ,tr ti! ,:o-i {sesungguhnya Isa AS memohon kepada

Tuhannya untuk diperlihatlan tempat syetan pada diri anak keturunan

Adam [manusiaJ. Ternyata syetan berada di atas kepalanya seperti

ular seraya meletakkan l<epalanya pada hati. Apabila seorang hamba

mengingat Tuhannya maka syetan bersembunyi, dan apabila dia

lalai/lengah maka syetan membis ikkan was -was).

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa masalah ini akan dijelaskan

lebih lanjut pada akhir pembahasan tentang tafsir.

As-Suhaili berkata "Cap kenabian diletakkan pada pangkal

bahu bagian kiri beliau SAW, karena beliau terpelihara dari was-was

syetan, dan tempat itu adalah celatr masuknya syetan."

23. Sifat Nabi SAW

erLr, JG t gy,;,.|.ii,o€.a.'{ *- o;)r 6:ry,,#-
.'$r.>;- *t,:*r&''tidrrV

3542. Dari Uqbah Ibnu Al Harits, dia berkata, "Abu Bakar RA

shalat Ashar kemudian keluar berjalan, lalu melihat Hasan bermain

bersama anak-anak lainnya" maka dia membawanya di atas pundaknya

seraya berkatq 'Dengan bapa*ku, dia Qlasan) mirip dengan Nabi

SAW dan tidak mirip dengan Ali', sementara Ali tertawa."

'e'; i y$t ^*ht e' f tf J:" ,,SG ?:dt I + ,y
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3543. Dari Juhaifatr RA, dia berkata, "Aku melihat Nabi SAW,

dan Al Hasan mirip dengan beliau."

,Jv &?nt uer"&L ti'+ :Jv -rle ,rj i EC'\*
s>ri-rr ry * U'$:r oct rr't *\t & o,1r i;'r,

a]?: ryu'Ai,:rE iJu ,;.+J&,J3 d q-
J:"';)t'*i ils .**i:;ttt". *'r * \t * at

,1* oi .t:i *j {'?'t
3544. Dari Isma'il bin Abu Khalid, dia berkata: Aku mendengar

Abu Juhaifah RA berkata, "Aku melihat Nabi SAW, dan Al Hasan bin

Ali RA mirip dengannya". Aku berkata kepada Abu Juhaifah,

"Terangkan sifatpya kepadaku." Dia berkat4 "Beliau putih dan telah

beruban. Beliau SAW menetapkan untuk kami 13 ekor unta." Dia

berkata,'Nabi SAW pun wafat sebelum kami sempat mengambil unta

tersebut."

iu' .J- 'dt ,;?, ,|iu'Gril "o. t I o, c .'4,!>,2 
G.l +) f

.1

:u;nt ,i;\t y #ibq C?rj

3545. Dari Wahab Abu Juhaifah As-Suwa'i, dia berkata, "Aku

melihat Nabi SAW, dan aku melihat wama putih di bawah bibirnya

yang bagian bawah, yakni anfaqah Oagan antara dagu dan bibir

bagran bawah)."

Jj'
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3546. Dari Hariz bin Utsman, bahwa dia bertanya kepada

Abdullah bin Busr (sahabat Nabi SAW), dia berkata, "Apakah engkau

melihat Nabi SAW sebagai orang yang tua?" Dia berkata, "Aku
melihat pada rambut yang tumbuh di bawah bibirnya, terdapat

beberapa helai rambut yang telah memutih."

:,SV ;'St

'r', y 
-'..J 

,?t1 \i|#i'ELr',; ,o_rut;';i ,fu;su.
r,zc! . .o, '"-- ' :' - .o7 to'.t. .i. ', otJi ,',)-^'-,'Pa{a ,4i ,:itr31' ut *j ^)L Ui .,Y, L,
'--... '.'; ,- a t. 

' 
t.' . . ";. .. :. .o.i -."' ' '{ri ,ttlfo ^rnj ,-,lt ,S dj|4j c&-,'ito u-il\') ^t

,e';:C',;;f ;tty :* ,y tT *li ,\'i{.;t:hi.
.*j,rr {";,

3547. Dari Rabi'ah bin Abi Abdunahman, dia berkata: Aku
mendengar Anas bin Malik mensifati Nabi SAW, dia berkata, "Beliau
SAW berpostur sedang di antara orang-orang; tidak terlalu tinggi dan

tidak pula terlalu pendek. Kulitnya terang; tidak terlalu putih dan tidak
pula kecoklatan. Rambutnya tidak terlalu keriting dan tidak juga lurus.

Diturunkan wahyu kepada kepadanya saat berusia 40 tahun. Beliau

SAW tinggal di Makkah selama 10 tahun dan wahyu turun kepadanya,

lalu di Madinah selama 10 tahun. Beliau SAW wafat sementara tidak

ada di kepala dan jenggotnya20 helai rambut putih." Rabi'ah berkata,

"Aku pun melihat beberapa helai rambut dari rambut beliau SAW,
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dan temyata wamanya kemerahan." Aku menanyakan hal itu, maka

dikatakan, "Menjadi merah karena minyak wangi."

'u-'fi *; i,r f ) d( ; ;i f #')t & di ; -qi e
co"ri iqt *Pr, ; l--i y \,& i' J;., ok i4

,t, )M, Pr.',_li ,rl\L fi y\, r\u..r1 ,ryau..

*-ilu.s'J-^'-, ';r* z<L isi; .* ',Gri ul; * ?ot k .U;t,
: -'i^ . ,o' ^., ?,

.ot-ba oS; ,s;'r,-e :?*: yi, ,1.',-)thr id;i .:*,r-"p

3548. Dari Rabi'atr bin Abu Abdurrahman, dari Anas bin Malik
RA, bahwa ia mendengamya berkata, "Rasulullah SAW tidak tinggi

sekali dan tidak pula pendek, tidak sangat putih dan tidak pula

kecoklatan, tidak terlalu keriting dan tidak juga lurus. Allah

mengutusnya ketika berusia 40 tahun. Beliau tinggal di Makkah 10

tahun dan di Madinah l0 tahun. Allah mewafatkannya, sementara

tidak ada di kepala dan jenggotnya}} helai rambut putih."

qp i.r -V nt J;t ok ,it,.-irlr i;; ,Js 6u;\d) r
,.

,- 6.

ar--l fLf
'?- t-. o /. ,: -cli.l; a;-*-l) 44:

1r.
3549. Dari Ishaq ia berkata, aku mendengar Al Bara' berkata,

"Rasulullah SAW adalah orang yang paling bagus wajahnya, paling

bagus postur tubuhnya; tidak terlalu tinggi dan tidak pula pendek."

'&;'$ #t It- :|iu;;A U-

,?3b €?A orr rtr .Y

.,"61
,ct.

Yi .iqJt ,-lr:ut.1 A

r*ty\tJ:"Ut:Ju
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3550. Dari Qatadah, dia berkata, "Aku bertanya kepada Anas,

'Apakah Nabi SAW menyemir?' Dia berkata, 'Tidak, hanya saja

sesuatu pada rambut yang turun ke pipinya'."

i t o s t s', ' - 
' ' ' / 

' ' "
ci U'.i; Ju .n., ';;i b t* ,l I ,rr aL € ii-i', ,u,i,/

.^3:, , 
j1 ,*i * oa\tI t 

.'.

3551. Dari Abu Ishaq, dari Al Bara' bin Azib RA, dia berkata,

"Nabi SAW berdada bidang, jarak antara kedua bahunya cukup

lapang, beliau memiliki rambut yang mencapai bagian bawah kedua

telingannya. Aku melihatnya mengenakan hullah (pakaian satu stel)

berwarna merah. Aku tidak pemah sama sekali melihat yang lebih
bagus darinya." Yusuf bin Abu Ishaq berkata dari bapaknya, "Hingga
kedua pundaknya."

*i *ht ,* Ut *; u{i it}t ,9 ,iu oat sri *
.r$t,y-',),.1 riu t-al-lr ..y,

3552.Dari Abu Ishaq ia berkata, Al Bara' ditany4 "np*ut
wajatr Nabi SAW seperti pedang?" Beliau berkata, "Tidak, bahkan

seperti bulan."

) 
" 

r z 1$'a4 6'.i;,iG #t * # r!' dYt ar 11

- o -, C .r4. . c . . . A . 
^ 

a

,Fs', -Mt &7U*,t1,,L7t J\:iAr,*3* XtJ.

,ti *i ,r" L'r * 'rr:s :'alb'Jv .i* ;-U ;r ;rS, 'HJb
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3553. Dari Syu'bah, dari Al Hakam, dia berkata, "Aku

mendengar Abu Juhaifah berkata, 'Rasulullah SAW keluar pada siang

hari menuju Al Bathha'. Beliau wudhu kemudian shalat Zhuhur dua

rakaat dan Ashar dua rakaat. Sementara di depannya terdapat tongkat

pendek'." Syu'bah berkata, "Ditambahkan padanya oleh 'Aun, dari

bapaknya Abu Juhaifah, dia berkata, 'Maka kaum wanita lewat di

belakang tongkat itu. Orang-orang pun berdiri lalu memegang kedua

tangannya dan menyapukan keduanya pada wajah-wajah mereka'. Ia

berkata, 'Aku pun mengambil tangannya lalu meletakkannya di

wajahku. Ternyata tangannya lebih dingin dari salju, dan aromanya

lebih wangi dari minyak kesturi'."

;;i ,u: ipht JbUt,stt :JtiujJ;?ur q.,, f6 .ut*
y3b ok':11f tu-f 06) €ik6',;i3,u,'3r
,k yt J;',& ,,sl'ir L/i our r,F ,F qiw- rxut

. *')t ri)t q 4t ;;i'{-'i y ht

3554. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata" "Nabi SAW adalah

manusia paling pemurah. Puncak sifat pemurahnya di bulan

Ramadhan adalah ketika dia ditemui Jibril. Adapun Jibril AS

menemuinya pada setiap malam bulan Ramadhan dan mengajarinya

Al Qur'an. Sungguh Rasulullah SAW lebih pemuratr dalam hal

kebaikan daripada angin yang berhembus."
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3555. Dari Urwatr, dari Aisyatr RA, sesungguhnya Rasulullah

SAW masuk menemuinya dengan gembir4 garis-garis wajahnya

nampak bersinar. Beliau bersabda *Apakah engkau tidak mendengar

apa yang dikatalan Mudliji kepada Zaid dan usamah --dimana ia

melihat kaki keduanya-, 'Sesungguhnya sebagian dari kaki-kaki ini
berasal dari sebagiannya'. "

'.n-,iu --f d/. irlt 
'-rL"Ji * d/. &r ;? ; #:Sr LL ir,/r.,

JL'.* 15 :Jv'!:; *:-rk 3-* olt- etlr; , ';S
or-, ,r5ij)t q *j'6;';j *| y ht * it );,
'-^$ fk J- +; ,&t? tit *3 qr hr & n' J;,

3556. Dari Abdun-ahman bin Abdullah bin Ka'ab, sesungguhnya

Abdullatr bin Ka'ab berkata: Aku mendengar Ka'ab bin Malik
menceritakan (keadaannya) ketika tidak turut dalam perang Tabuk.

Dia berkata, "Ketika aku mernberi salam kepada Rasulullah SAW dan

beliau sedang tampak ceria karena gembira. Dan jika Rasulullah SAW
gernbir4 maka wajatrnya bercahaya hingga seakan-akan sepenggal

bulan. Kami mengetatrui hal itupadanya."
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ht ,* ir'Jy, oi lr \t 'ru,, ;;) ci'* "Air 4- $

'8 ;, ci a; i;I q.)t, n',4'4 ,lu p: f
t .o

.+ iX LgiJt oriJt

3557. Dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairatr RA bahwa

Rasulullah SAW bersabda, "Aku diutus dari sebaik-baik masa bani

Adam, satu masa demi satu masa, hingga alat berada podo masa di
mana aku berada padanya."

t:tt 'S': y ht & yt J;t'oi ,;i:; hr q, ,t& i, *
7qt 

'$i oK ,s-'sit, t;';'o;pt rr-.j ,;';3 Jil
- t - , , 

^ 
, \ , -'

--.,. I t , , t/ /
a,-est3.c 

- *') * \t J:" it J;, or-., |&i; oit*,

y\' * itI;;'6:,t n qey.";'i.'f q7q;,yl
L?r'*t

3558. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Sesrurgguhnya

Rasulullah SAW biasa mengurai rambutnya, sementara kaum

musyrikin biasa membelah dua, dan Ahli Kitab menjadikan rarnbut

mereka terurai. Adapun Rasulullah SAW suka menyamai Ahli Kitab

dalam hal yang belum diperintahkan kepadanya. Kemudian Rasulullah

SAW membelah dua rambutnya."

gt \t J:" Ut ,fr| :Js tlilL ?'t ,y, t;* i :t y *
tzttilo"/'/ c 'i c z '' u'"t ,i;- JK.) ,*k l) {"-v *;fS.i-,..-l f lY ) (t:,--li:, )-2 

,_
.E)lir
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3559. Dari Abdullah bin Amr RA, dia berkata, "Nabi SAW

bukan seorang yang keji dan bukan pula bersikap keji. Beliau

bersabda, 'sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah yang

paling baik akhlabtya'. "

f i' & I' J;, p t 
'Uu 

,aIt,*fu q, *t.c *
:ok *y ok'iti ,C\* l6 *;i';li'tt ili; *t
bi vr *.*3 y \, J:" it J;,'fit ci ,L ,,rlt ^,'i

i . -a.1 >,:.,t z.1zal

\:.P)tbre#
3560. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Tidaklah Rasulullah SAW

diberi pilihan antara dua perkara, melainkan beliau memilih yang

lebih mudah di antara keduanya, selama bukan dosa. Apabila itu dosa

maka beliau adalah manusia paling jauh darinya. Rasulullah SAW

tidak pernatr menuntut balas untuk dirinya, kecuali bila larangan Allah

dilanggar, makabeliau menuntut balas untuk Allah atas hal itu."

"',-,,t "d ji er;, lj tr; L:.*: 11 :Jv & ir ,rr., ;1 f
i=+i -E G;'ri- fr r.-t, i - :- tj,:{-,3 f h' * dt

,e; +b, e'4' --'r \i- ;-: 1
3561. Dari Anas RA, dia berkata, "Aku tidak pernah menyentuh

sutra atau dibaj (salah satu jenis sutra) yang lebih halus daripada

telapak tangan Nabi SAW, dan aku tidak pernah sama sekali mencium

aroma -atau wangian- yang lebih harum daripada aroma -atau wangi-

Nabi SAW."
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3562. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata, "Nabi SAW

lebih pemalu daripada gadis dalam pingitannya."

Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Yahya

dan Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami, keduanya berkata:

Syu'bah menceritakan kepada kami seperti itu. "Dan apabila beliau

SAW tidak menyukai sesuatu, maka tampak pada wajahnya-"

'Ct ;o 11 :Jtt.:; hr 'e3;;:; ,rj f
.k; tt, ffii@t rLAcGb

3563. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, 'T.labi SAW tidak

pernah mencela makanan. Apabila suka maka beliau memakannya,

dan apabila tidak suka maka beliau meninggalkannya."

;:k :Ju',€;;1"# i, *y i :, y c
G yt 6; & !."; ei'# rit'&:

Y\.?t;' t"5-' rst-

.:3, .4 z to tl. t i.a,

.r:r.r_ LJ"t- .,tl& .l J4--, .Jj-[>,'
c.'/.,,Fj e J-i t4 if r;{t

:\v 
"54

*t*\',*

y\'J:"'4,
,3J ;t )v'1 :J

3564. Dari Abdullah bin Malik Ibnu Buhainah Al Asdi, dia

berkata, "Nabi SAW apabila sujud, beliau merenggangkan kedua

tangannya hingga kami melihat kedua ketiaknya."

Dia berkata: Ibnu Bukair berkata: Bakr menceritakan kepada

kami, "Putih ketiaknya."
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3565. Dari Qatadah, bahwa Anas RA bercerita kepada mereka,

"Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah mengangkat kedua

tangannya pada doa-doanya, kecuali saat istisqa' (memohon hujan).

Sungguh beliau mengangkat kedua tangannya hingga tampak putih
ketiaknya."

Abu Musa berkata, 'Nabi SAW berdoa dan mengangkat kedua

tangannya."

:Ju ai'* ?t'a* ,-si c.07',;; :Jv Jh ; ,tui *

.i1r;rrlr.;i'

3566. Dari Malik bin Mighwal, dia berkata: Aku mend 
"nU*

'Aun bin Abi Juhaifah menyebutkan dari bapaknya, dia berkata, "Aku
terdorong kepada Nabi SAW saat beliau berada di Abthah dalam

kubah, dan saat itu adalah siang hari. Bilal keluar lalu
mengumandangkan adzan untuk shalat. Kemudian dia masuk dan

mengeluarkan sisa air wudhu Rasulullah SAW. Orang-orang pun
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berkerumun padanya untuk mengambilnya. Kemudian beliau masuk

dan mengeluarkan tongkat pendek. Lalu Rasulullah SAW keluar,

seakan-akan aku melihat kepada cahaya putih kedua betisnya.

Tongkat ditancapkan kemudian beliau shalat dua rakaat, dan Ashar

dua rakaat. Lewat dihadapannya himar dan wanita."

L:t;- otr '{: '"olt oi t& iu' oy: ^-s.e *
.tG\'rr;st;1-,;'j U*

3567. Dari Aisyah RA, "Sesungguhnya Nabi SAW biasa

menceritakan suatu hadits, apabila dihitung oleh seseorang niscaya dia

akan dapat menghitungnya."

r,G J\}u ie i* t'd#" \i 'Uu tft o.a *
,l,tt)\ ,# *', *Xt *':t );, t otil-6f
'ot,^.a L\;7 krii';, ,U4'dtf'oi',':t ?* ,&i i-*',

! z'

€iF q;l'!:;;f-.t *jy\',k *''J;'
3568. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Apakah engkau tidak

takjub terhadap Abu fulan. Ia datang dan duduk di samping kamarku,

lalu menceritakan dari Rasulullah SAW untuk memperdengarkannya

kepadaku. Saat itu aku sedang shalat sunah. Lalu dia berdiri sebelum

shalat sunahku selesai. Sekiranya aku mendapatinya, niscaya aku akan

membantahnya. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah

menceritakan hadits secara berunfun, seperti cara kalian

menceritakannya."

zl6
ct/ i.

4)-e Al )p

FATHUL BAARI - 133



Keterangan Hadits:

(Bab stfat Nabi SAyn. Maksudnya, gambaran ahklak dan
jasmani beliau SAW. Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan 14

hadits, yaitu:

Pertama, hadits Abu Bakar tentang Al Hasan yang mirip dengan

kakeknya, Nabi SAW. Hadits ini dinukil oleh Imam Bukhari dari Ibnu
Abi Mulaikah, "Dari Ibnu Abi Mulaikah", sementara dalam riwayat
Al Kasymihan disebutkan, "Ibnu Abi Mulaikah mengabarkan

kepadaku", dan dalam riwayat lain, "Ibnu Abi Mulaikah menceritakan

kepadaku."

?ld, i.'a:a, dt (Dari Uqbah bin Al Harits). Dalam riwayat Al

Ismaili disebutkan, *Uqbatr bin Al Harits mengabarkan kepadaku."

,#- 4i'j'p, iia tirr *4 -fi n e Q4bu Bakar RA shatat

Ashar kemudian keluar O"riolonl. Al Ismaili memberi tambahan

dalam riwayatnya, y.y j\,#- r*},)*, &tlo n' r)* Ut 16t 
U.

(Beberapa malom setelah Nabi SAW meninggal dunia, dan Ati
berj al an di s ampingnya).

gru, (DenSan bapakht). Pada kalimat ini terdapat bagian yang

tidak disebutkan secara redaksional. Seharusnya kalimat itu adalah
"Aku menebusnya dengan bapakku". Dalam riwayat Al Ismaili
disebutkan, "Beliau bersyair, 'Bapakku tebusannya, dia mirip dengan

Nabi'." Tapi penamaan kalimat ini sebagai syair kurang tepat, sebab

tidak memiliki kriteria syair. Seakan-akan maksudnya adalah prosa,

namun diungkapkan dengan kata syair.

Pada sebagian periwayat terdapat perubahan dari riwayat
aslinya. Barangkali yang sebenarnya adalah, "Waa bi abii waa bi
abii" (Duhai bapakku... duhai bapakku...), seperti diindikasikan oleh
riwayat Al Ismaili di atas. Apabila demikian, maka mungkin
dikatakan sebagai syair. Tapi kalimat, 'mirip dengan Nabi' butuh
kepada kalimat sebelumnya, dan barangkali seharusnya adalah;
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engkau mirip dengan nabi, atau yang sepertinya' Adapun kalimat

ketiga dari ucapan Abu Bakar memenuhi kriteria syair.

t,. o . t,.,',!tb;- *vj (Dan Ali tertawa). Dalam riwayat Al Ismaili

disebutkan, '#- 'ryi {Oo" Ali tersenyzz). Maksudnya, dia ridha

dengan perkataan Abu bakar serta turut membenarkannya. Pernyataan

Abu Bakar bahwa Hasan mirip dengan Nabi SAW disetujui oleh Abu

Juhaifah, seperti akan disebutkan pada hadits berikutnya. Namun,

dalam hadits Anas 
-seperti 

akan disebutkan pada pembahasan

tentang keutamaan- dikatakan bahwa Husain bin Ali adalah yang

paling mirip di antara mereka dengan Nabi SAW- Cata

menggabungkan kedua versi ini akan dikemukakan pada pembahasan

mendatang. Lalu di tempat itu saya akan menyebutkan pula orang-

orang yang bersekutu dengan keduanya dalam hal tersebut.

Hadits ini mengandung keterangan tentang keutamaan Abu

Bakar dan kecintaannya terhadap kerabat Nabi SAW. Pada

pembahasan tentang keutamaan akan disebutkan perkataan Abu

Bakar, "sungguh mempererat hubungan kerabat Rasulullah SAW

lebih aku cintai daripada kerabatku sendiri."

Faidah lain dari hadits ini adalah; bolehnya membiarkan anak

yang telah mencapai usia tamyiz untuk bermain. Sebab Hasan saat itu

telah berusia tujuh tahun, dan dia pemah mendengar riwayat dari Nabi

SAW serta menghafalnya. Namun, permainan Hasan ini harus

dipahami sebagai permainan yang layak bagi anak-anak seusianya

pada masa itu, yaitu permainan yang diperbolehkan- Bahkan

permainan yang bisa melatih diri dan menimbulkan semangat, atau

yang sepertinya.

Kedua, hadits Abu Juhaifatr yang dinukil melalui dua jalur.

Ismail yang terdapat pada sanad kedua jalur periwayatan itu adalah

Ibnu Abi Khalid, dan Ibnu Fudhail adalah Muhammad.

h-3' U'jD;.\ Ott (Beliau putih dan telah beruban). Maksudnya,

rambutnya yang hitam telah bercampur dengan rambut yang putih-
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Pada riwayat berikutnya akan dijelaskan bahwa bagian yang memutih
itu adalah rambut pada anfaqah. Hal ini didukung oleh hadits

Abdullah bin Busr yang juga dikutip sesudahnya. Kata 'anfaqah'
bermakna bagian yang terdapat antara dagu dan bibir bawah, baik ada

rambut yang tumbuh atau tidak. Terkadang kata itu juga digunakan

dalam arti rambut yang tumbuh di tempat tersebut.

Dalam riwayat Imam Muslim dariZvhair disebutkan, "Dari Abu

Ishaq, dari Abu Juhaifah, - *{ai.'a;, utaj &, ^)b 
n' ..,l.a iitt')t:,t,i1t

#-ri: ,!5, ei.i ,,)G r*,;-ui|i ,p g-^;iib jt ,s1, (Aku metrhat

Rasulullah SAW dan ini padanya telah memutih' -seraya menunjuk ke

bagian di bawah bibirnya-. Dikatakan, 'Seperti siapakah anda pada
saat itu?' Dia menjawab, 'Aht menyiapkan anak panah dan

memberinya bulu'.).

A tii (Beliau menetapknn kepada kami). Maksudnya kepada

dirinya dan kepada kaumnya dari bani Suwa'ah bin Amir bin
Sha'sha'ah. Pemberian ini adalah sebagai imbalan atas kedatangan

mereka sebagai ufusan.

tbtS (Jnta). Maksudnya, unta betina. Ada pula yang

mengatakan bahwa maknanya adalah unta yang masih muda, atau unta
yang tinggi.

(4".i1"oi F *t y in' ,F Ut '4 (Nabi SAt4r pun wqfat

sebelum kami sempat mengambilnya). Pernyataan ini mengindikasi

kan bahwa kejadian tersebut mendekati masa wafatnya beliau SAW.
Sementara Abu Juhaifah dan orang-orang yang bersamanya dari
kaumnya turut serta dalam pelaksanaan haji Wada', sebagaimana

disitir pada hadits berikutnya. Nampaknya, Abu Bakar memenuhi janji
Nabi SAW tersebut seperti yang dia lakukan terhadap janji-janji Nabi
SAW lainnya.

Saya (Ibnu Hajar) menemukan nukilan yang tegas mengenai hal
itu. Dalam riwayat Al Ismaili dari jalur Muhammad bin Fudhail
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-melalui 
sanad seperti di atas- disebutkan, {'ofi S€A $rr"t t5ii

i:*iit n' d* i'{rty'iu€ c,,:ltt k;$'?,tili,*s-&
e, A ';'it '^ffrii 9\ e ,'d,i3 (Kami pergi hendak mengambilnya,

namun tiba-tiba sampai kepada kami berita wafatnya beliau, maka

kami tidak diberi apapun. Ketika Abu Bakar mengambil alih urusan

kepemimpinan, dia berkata, 'Barangsiapa yang memiliki janji pada

Rasulullah SAW, maka hendaklah ia datang'. Aku pun berdiri

menghadapnya dan mengabarkan tentang janji tersebut. Makn Abu

Bakar memerintahkan agar diberikan kepada kami). Masalah ini telah

disebutkan pada pembahasan tentang hibah.

Ketiga, hadits Abu Juhaifah RA yang kandungannya seperti

hadits sebelumnya. Hanya saja dalam riwayat ini disebutkan nama

Abu Juhaifah, yakni Wahab. Namun, Abu Juhaifah lebih dikenal

dengan nama panggilannya daripada nama aslinya. Dia biasa disebut

Wahbullah, atau Wahbul Khair.

"^uat d"l, * # u bq t;lfr1 6atu metihat warna putih di

bawah bibirnya yang bagian bawah, yalcni anfaqah). Dalam riwayat

Al Ismaili dari Llbaidillah bin Musa, dari Israil, melalui sanad ini
disebutkan,tlvliil. fl *i e Jfu' y, 

- ,t toi bawah bibirnya

yang bagtan bawah, sama seperti besar jari, yakni pada Anfaqah).

Kedudukan kata anfaqah pada kalimat ini sama seperti yang

terdahulu. Sementara dalam riwayat Syababah bin Siwar dari Israil

disebutakan,'^!;i:b U.t3 '&i 
f h, ,* ,;, '4it lltcu melihat Nabi

SAW telah beruban pada anfaqahnya).

Keempat, hadits Abdullah bin Busr, seperti kandungan hadits

Abu Juhaifah. Hadits ini termasuk riwayat yang dinukil Imam Bukhari

hanya melalui tiga periwayat (tsulatsiyaat), yakni dari Isham bin

Khalid, daiHariz bin Ustman, dan dari Abdullah bin Busr.

Isham bin Khalid adalah Abu Ishaq Al Himshi Al Hadhrami,

guru Imam Bukhari. Imam Bukhari tidak menukil riwayat darinya
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dalam krtab Shahih-nya, selain hadits ini. Adapun Hariz bin Utsman

tergolong seorang tabi' in.

Pt y kt oV'opr '$it1 (Apakah engkau melihat Nabi SAll).

Kemungkinan kata ara'oita pada kalimat ini artinya 'kabarkan

kepadaku'. Maka kalimat selengkapnya adalah; Beritahukan

kepadaku, apakatr Nabi SAW seorang yang tua? Namun, ada pula
kemungftinan kata itu berfungsi sebagai kalimat tanya, yakni apakah

engkau pemah melihat Nabi SAW? Kemudian kalimat, 'seorang yang

tua' merupakan pernyataan kedua, hanya saja kalimat tanya tidak
disebutkan secara tekstual.

Kemungkinan kedua didukung oleh riwayat Al Ismaili dari jalur

lain dari Harizbin Utsman, dia berkat^, 'r..J,t'?tb / i 1l rp tiil
ul, dl,tjii i*r srs \ A'ii ,'^tiU, ,l,$rs b, ej y io' ,p
io n' & i' J?3 o,g ap ,Lii ,g i,Sv t*t * iirr .* i,' jrj
'#i ,itt tlTre i( 

'*j Ulr melihat Abdullah bin Busr (sahabat Nabi

SAW) di Himsh, dan manusia pun bertanya kepadanya. Aku
mendelratinya dan saat itu aku masih remaja. Aku berkata, 'Apakah

englrau pernah melihat Rasulullah SAW?' Dia menjawab, 'Ya !' Aku
berlcata, 'Apakah Rasulullah SAW orang tuo atau pemuda?' Dia pun

tersenyum). Dalam riwayat lain disebutkan, it' ,J, ,fir oSi ,'i i#s
,i & "t ,ii ,y.r ri :Sa r? Pi f {,tt u berkata, 'Apakah Nabi

SAW menyemir?' Dia berkata, 'Wahai anak saudaraku, beliau belum

sampai pada yang demikian'.).
fJ',jH.'c.tt:-fr q e r1t5 :Jti (Dia berkata, "Aku melihat pada

rambut ,orf tum'buh di bawah bibirnya, terdapat beberapa helai
rambut yang telah memutih'). Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan,

* Al'$1i ,:.ia):'crtt r.Jls r;\t(Hanya saia beberapa helai rambut

putih. Dan beliau mengisyaratkan kepada anfaqah-nya). Dua hadits

kemudian akan disebutkan perkataan Anas, *:*..l ;F t,ti 6il
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(Hanya saja sesuatu pada rambut yang turun ke pipinya). Akan

dijelaskan cara menggabungkan kedua versi ini.

Kelima, hadits Anas yang dinukil melalui Rabi'ah, yakni Ibnu

Abu Abdurrahman Farukh Al Fakih Al Madani, yang dikenal dengan

sebutan Rabi'ah Ar-Ra'yi. Imam Bukhari menukilnya melalui dua

jalur; salah satunya dari Khalid (Ibnu Yazid Al Jumahi Al Mishri).

Dia berada satu tingkatan dengan Ibnu Al-Laits, hanya saja dia

meninggal lebih dahulu. Al-Laits banyak menukil riwayat darinya.

,A:t o'g (Beliau berpostur sedang). Penggunaan huruf ta' yang

menunjukkan perempuan pada kata rab'ah, karena yang dimaksud

adalah nafs Qiwa). Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara laki-

laki dan perempuan. Dikatakan, "raiulun rab'ah" Qaki-laki berpostur

sedang), dan"imra'atun rab'ah" (perempuan berpostur sedang). Lalu

kata rab'ah ditafsirkan langsung dalam hadits, "Tidak terlalu tinggi

dan tidak pula terlalu pendek". Maksudnya, tinggi badan beliau SAW

tidak melebihi batas yang wajar. Pada hadits Al Bara' disebutkan, iti
6';-i *) iO n' {* '4t (Nabi SALI/ berpostur idea[). Kemudian

dalam hadits Abu Hurairah yang dikutip Adz-Dzuhali pada kitab Az-

Zuhriyaat, melalui sanad yanghasan disebutkan, ,|'tW ,)t't|3 zt:.3 o\t

-;71 $etiau berpostur ideal namun bisa digolongkan tinggi).

lrlJ' 
']')i (Berhttit terang). Yakni putih agak kemerahan.

Penafsiran ini telah disebutkan dengan tegas pada hadits Anas dari

jalur lain yang dikutip Imam Muslim. Kemudian dalam riwayat Sa'id

bin Manshur Ath-Thayalisi, At-Tirmidzi, dan Al Hakim, dari hadits

Ali, dia berkata, i*, bq. 6f 'e;1 Pt y 10, ,p olt os (Nabi

SAW berhtlit putih, namun bercampur dengan warna kemerahan).

Riwayat ini dikutip juga oleh Ibnu Sa'ad dari Ali dan Jabir, serta Al
Baihaqi melalui beberapa jalur dari Ali RA. Dalam kitab.4sy-Syama'il

dinukil dari hadits Hind bin Abi Halah bahwa beliau SAW berkulit

terang.
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'#i '#.\J4 giaat turlalu putih). Demikian tercantum pada

sumber aslinya. Sementara dalam riwayat Ad-Dawudi dari riwayat Al
Marwazi disebutkan dengan lafazh,',rt\',; '5$i 

lSangat putih tapi

tidak putih). Lalu Ad-Dawudi menolak riwayat ini, dan dianggap

salah oleh Iyadh. Bahkan menurutnya, iwayat yang mengatakan

'tidak putih dan tidak pula kecoklatan', juga tidak benar. Tapi

pernyataannya yang kedua ini nampak kurang tepat. Karena maksud

riwayat seperti itu adalah beliau SAW tidak terlalu putih hingga

tampak pucat, dan tidak pula terlalu coklat hingga tampak hitam.

Bahkan warna putih beliau bercampur dengan wama kemerahan. Dan

bangsa Arab biasa menamai orang seperti ini dengan kata asmar

(berkulit sawo matang). Oleh karena itu, dalam hadits Anas yang

dinukil Imam Ahmad, Al Bazzx, dan Ibnu Mandah, melalui sanad

yangshahih -4an dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban- disebutkan,
'fri t tS Pt y il' ,.p ,pt'tti (Sesungguhnya Nabi SAW berkulit

sawo matang).

Al Muhibb Ath-Thabari menolak riwayat di atas dengan

mengatakan, '?ada hadits bab di atas dari Malik, dari Rabi'ah, 'Tidak

terlalu putih dan tidak pula coklat'. Pernyataan yang nampak

bertentangan ini bisa digabungkan. Al Baihaqi meriwayatkan di dalam

kitab Ad-Dala'il dari jalur lain dari Anas -lalu dia menyebutkan

sifat-sifat Nabi SAw- dia berkata , ',ie;i *t y Xo' ,r,; nr jp, 36

fi dt'rb6. lnasulullah SAW berlarlit putih agak kemerahan). Laht

dalam hadits Yazid Ar-Raqqasyr dari Ibnu Abbas tentang sifat Nabi

SAW disebutkan,'Fi',eii'r:* r*,r r;.'5", lS"orong laki-laki di

antara dua lakiJaki [yaloi berpostur sedangJ, badan dan dagingnya

merah). Dalam lafazh lain disebutk^, fqt d';:'1 (Coklat yang

berbaur dengan purrft). Riwayat ini dinukil oleh Ahmad dengan sanad

yang hasan. Dari seluruh riwayat ini menjadi jelas bahwa yang

dimaksud dengan coklat di sini adalah merah yang bercampur dengan

putih. Sedangkan maksud putih adalatr warna putih yang bercampur
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merah. Adapun yang dinafikan adalah yang tidak bercampur dengan

apapun. Inilah warna kulit yang tidak disukai oleh orang-orang Arab

yang dinamakan'amhaq' (putih agak pucat). Berdasarkan keterangan

ini maka diketahui bahwa riwayat Al Marwazi, 'Sangat putih namun

tidak putih', adalah pernyataan yang terbalik.

Meskipun demikian, riwayat tersebut masih bisa dijelaskan

dalam arti bahwa yang dimakstd'amhaq'pada hadits itu adalah yang

kehijauan, yakni warna yang tidak terlalu putih, tidak coklat, dan tidak

pula terlalu merah. Bahkan dinukil dari Ru'bah bahwa 'amhaq 'adalah

hrjau air. Penjelasan ini menjadi sempurna kalau riwayat yang

dimaksud terbukti akurat.

Dalam hadits Abu Juhaifah terdahulu disebutkan secara mutlak

bahwa beliau SAW berkulit putih. Begitu pula dalam hadits Abu

Thufail yang dikutip Imam Muslim. Sementara dalam riwayat Ath-

Thabarani disebutkan,:f ),i ry't yt fqiLt 6i 6 (Aht tidak

pernah lupa kulitnya yang sangat putih dan rambutnya yang sangat

hitam). Demikian juga dalam sya'ir Abu Thalib yang telah disebutkan

dalam pembahasan tentang istisqa' (memohon hujan), "Berkulit putih

memohon hujan dengan wajahnya." Ialu dalam hadits Suraqah yang

diriwayatkan Ibnu lshaq disebutkan,itg t6g 96 Jt tg:;',i;ot Qqk"

melihat kepada betisnya, seperti bara api).Imam Ahmad menukil dari

hadits Milrasy Al Ka'bi tentang umrah Ji'ranah, bahwa dia berkata,

*:'* tC :* 4'-,lr;t (Aku melihat kepada betisnya, seaknn-

akan anyaman perak). Dari Sa'id bin Al Musayyab disebutkan bahwa

dia mendengar Abu Hurairah menggambarkan Nabi SAW seraya

berkata, .?qt r:-$ oi{ lBeliau sangatlah putih). Riwayat ini dinukil

oleh Ya'qub bin Sufyan dan Al Bazzar melalui sanad yang kuat.

Untuk menggabungkan riwayat-riwayat ini sama seperti penjelasan

terdahulu.

Al Baihaqi berkata, "Dikatakan bahwa kulit beliau yang

berwarna kemerahan dan agak coklat adalah bagian yang bersentuhan

FATHUL BAARI - I4I,



langsung dengan matahari. Sedangkan bagian tubuh beliau yang
tertutup kain adalah berwama putih berkilau."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pernyataan ini telah
disebutkan Ibnu Abi Khaitsamah sesudah hadits Aisyah RA tentang
sifat beliau SAW, disertai tambahan, 73\i 'rrre\i ytU",l q.il afjl
(laarna lailit beliau yang tidak diragukan lagi adalah putih berkilau).
Adapun keterangan yang terdapat pada tambahan Abdullah bin
Ahmad dalam Musnad Ahmad, dari Ali RA disebutkan, qF',-h1i
yjt '$.ta (Berwarna putih yong sangat jernih),jelas bertentangan

dengan hadits Anas, "Tidak terlalu putih", dan riwayat Anas lebih
shahih- Akan tetapi mungkin pula dilakukan penggabungan dengan
memahami hadits Ali RA untuk kulit beliau SAW yang tidak
bersentuhan langsung dengan matatrari.

9 li y P, o.l Qidak terlalu keriting dan tidak pula

lurus). Rambut dinamakan ja'd apabrla tidak terpisah-pisah dan tidak
lurus, dan lawannya adalah as-sabt. seakan-akan maksudnya adalah
rambut beliau berada di antara dua kondisi tersebut. Dalam hadits Ali
yang diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Abi Khaitsamah disebutkan,
b: fir. l,,i .llrt ij ,F gu, *" li (ridak keriting sampai

bergulung-gulung, dan tidak pula lurus, bahkan berada di antara
keriting dan lurus fikafi.

y Jli (Diturunkan [wahyuJ kepadanya). Dalam riwayat Malik

disebutkan,hr ik (Allah telah mengutusnya).

'A;.:f it $i (Oan beliau berusia 40 tahun). Dalam riwayat

Malik disebutkan,'#)t ,/\ tt (Di awal usia 40 tahun). pernyataan

ini hanya selaras dengan mereka yang mengatakan bahwa beliau sAw
diangkat menjadi nabi dan rasul pada bulan kelahirannya. Namun,
pendapat yang masyhur di kalangan jumhur ulama bahwa beliau
dilatrirkan pada bulan Rabi'ul Awwal dan diangkat menjadi nabi dan
rasul pada bulan Ramadhan. Artinya, saat diutus oleh Allah, beliau
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telah berusia 40 tahun lebih 6 bulan. Barangsiapa mengatakan 40

tahun berarti ia tidak memperhitungkan sisanya.

Akan tetapi Al Mas'udi dan Ibnu Abdil Barr berkat4 'Nabi
SAW diutus pada bulan Rabi'ul Awwal." Atas dasar ini maka usia

beliau saat diutus Allah sebagai nabi dan rasul tepat 40 tahun.

Sebagian ulama berkata, "Beliau diutus oleh Allah saat berusia 40

tahun lebih 10 hari." Sementara menurut Al Ju'abi, beliau saat itu
berusia 40 tahun lebih 20 hari.

Dinukil dan Az-Zubair bin Bakkar bahwa beliau dilahirkan pada

bulan Ramadhan. Akan tetapi pendapat ini menyalahi pandangan yang

umum. Sekiranya pernyataan ini terbukti akurat, lalu digabungkan

dengan pendapat yang masyhur bahwa beliau diutus pada bulan

Ramadhan, maka benarlah dikatakan beliau tepat berusia 4O tahun.

Apalagi pendapat yang mengatakan bahwa beliau diutus menjadi nabi

dan rasul pada bulan Ramadhan, dan usianya saat itu 40 tahun lebih 2

bulan. Konsekuensinya beliau dilahirkan pada bulan Rajab. Namun,

saya tidak menemukan keterangan tegas tentang orang yang

mengemukakan pandapat ini. Tapi kemudian saya mendapatkan

pernyataan serupa dalam kitab At-Tarikh karya Abu Abdurrahman A1

Ataqi, dan dia menisbatkannya kepada Husain bin Ali disertai

tambahan, "Pada tanggal 27 bulanRajab." Tapi pendapat ini dianggap

syadz (menyalahi pandangan yang umum).

Di antara pendapat yang juga dianggap syadz, adalah riwayat Al
Hakim dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata"

"Wahyu (pertama kali) diturunkan kepada Nabi SAW ketika berusia

43 tahun." Ini adalah pendapat Al Waqidi, dan diikuti oleh Al
Biladzari serta Ibnu Abi Ashim. Sementara dalam kitab At-TariWt

karya Ya'qub bin Sufyan dan selainnya, dari Makhul disebutkan

bahwa beliau SAW diutus setelah berusia 42 tahun.

^)b J:;l- ,:w, 'P 'r<A'41 (Beliau SAWr tinggat di Makkah

selama 10 tuh; dan ,rn u turun kepadanya). Konsekuensi

pernyataan ini adalah beliau hidup selama 60 tahun. Padahal Imam

I
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Muslim meriwyatkan dari jalur lain dari Anas, JG &) :O h' db'refi
'tj W (Bahwa beliau hidup selama 6j tahun). Hal ini selaras

dengan hadits Aisyah yang baru saja disebutkan. lnilah yang menjadi

pandangan jumhur ulama. Al Ismaili berkata, "Mesti yang benar

adalah salah satu dari keduanya." Tapi ulama selainnya menempuh

cara untuk menggabungkannya, bahwa yang mengatakan 60 tahun

berarti tidak memasukkan bilangan satuan. Masalah ini akan dibahas

lebih lanjut pada pembahasan tentang peperangan.

;,$.;:r.b o:f *: yii e.',,): (Tidak ada di kepata dan

jenggotnya 20 helai rambut yang putih). Maksudnya, bahkan

jumlahnya kurang dari itu. Dalam riwayat Ibnu Abi Khaitsamah dari

Abu Bakar bin Ayyasy disebutkan, ,p* ,j6 tff( 'dJE ,^A:),'ai

za;ar o7- # ,* if *i y ir' .-/;a !, ,S?j taa ,J'*- i',J.'-'t

(Alat berkata kepada Rabi'ah, 'Apakah engknu pernah duduk dengan

Anas?' Dia berkata, 'Benar, dan aht mendengarnya berkata;

'Rasulullah SAW beruban sebanyak 20 uban di tempat ini. Yalcni, di
bawoh bibir). Sementara dalam riwayat Ishaq bin Rahawaih, Ibnu

Hibban, dan Al Baihaqi, dari hadits Ibnu Umar disebutkan, L;3 i,ti

y* e;q.?p i"* q t:i; *j y il' ,p ar J'y: (Adapun

uban Rasulullah SAW sekitar 20 rambut putih di bagian depannya).

Hadits Abdullah bin Busr berkonsekuensi bahwa uban beliau

tidak lebih dari 10 helai, karena disebutkan dengan bentuk jam'u
qillah (iamak yang tidak lebih dari 10). Namun, beliau

mengkhususkan yang pada rambut di bawah bibir saja. Maka riwayat

yang menyebutkan lebih dari itu ditarrbah dengan rambut yang turun

ke pipi (sebagaimana dalam hadits Al Bara'). Ibnu Sa'ad

menyebutkan melalui sanad yang shahih dai Humaid bin Anas di

sela-sela hadits, dia berkatq 'a;a e-t' f, 4 *. e 6'& l,
(Uban yang ada di jenggotnya tidak mencapai 20 helai rambut).
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Humaid berkata, ;:P & e ji "O1?1 \ettau mengisyaratkan

kepada rambut di bawah bibirnya 17 helai).

Ibnu Sa'ad menukil melalui sanad yang shahih dan Tsabit, dari

Anas, dia berkata, \1i:-* C- tl /)|Ut iO n' ,P ,;, o?t oiS r;

6'P €.G (Tidaklah kepala Nabi SAW dan jenggotnya melainkan 17

atau 18 helai rambut [putihfi. Sementara Ibnu Khaitsamah menukil

dari Humaid, dari Anas, trt Pi y A'.rp ar Jr.-r ?,e'$J-i
i:.* * 3 ,"-tll'J'i .;t:a|.'a:}e giao* ada pada jenggot Rasuluilah

SAW 20 helai rambut putih." Humaid berkata, "Rambut putih
tersebut 17 helai. "). Lalu dalam Musnad Abd bin Humaid dari

Hammad, dari Tsabit, dari Anas disebutkan, 1l9J.i y?, €o3rb 6

i;a;,;re 'g,ri giaaUah aku menghitung pada kepala dan jenggotnya,

kecuali 14 helai rambut [putihfl.Ibnu Majatr menukil melalui jalur

lain dari Anas, ;:P i-t''ti?P o'* ll.(Kecuati 17 atau 20 helai

rambut [putihJ). Kemudian Al Hakim meriwayatkan dalam kitabnya
Al Mustadrak, dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail, dari Anas, dia

berkata, ,s:bt ,* '$qi t :i u 5H: yi, C y ,'*b ,Ipi 6 'cr\:.Lb 'j
z* i:rZi, 6eAranya aku menghitung ubannya yang menghadap

kepadalu di kepala dan jenggotnya, niscaya alat tidak mendapati

lebih dari 1l uban). Sementara dalam riwayat Al Haitsam bin Zuhair

yang dikutip....' t:;1b iij* Q0 helai rambut).

a,+rjiti (Rabi'ah berkata). Bagran ini berkaitan dengan sanad di

awal hadits.

*'4';;, ,E utj ,:fri'i,iy :* q Ga u.rlt 6ru pun

melihat beberapa helai rambut daripada rambut beliau, dan ternyata

warnanya kemerahan. Afu menanyakan hal itu, maka dikatakan,
"Menjadi merah karena minyak wangi'). Saya (Ibnu Hajar) tidak

I Peneliti cetakan Bulaq berkata, "Demikian, terdapat tempat kosong pada naskah sumber."
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menemukan keterangan tentang siapa yang ditanya dan memberi

jawaban tersebut. Hanya saja pada riwayat Ibnu Aqil yang telah

disebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz berkata kepada Anas,

"Apakah Nabi SAW menyemir rambut? Sesungguhnya aku melihat

sebagian rambutnya berwarna." Dia berkata, "Sesungguhnya rambut

berwarna ini disebabkan oleh minyak wangi yang digunakan untuk

rambut Rasulullah sAw. Maka itulah yang telah mengubah warna

rambutnya." Maka kemungkinan Rabi'ah bertanya kepada Anas

tentang hal itu, dan Anas pun memberi jawaban seperti di atas.

Pada kitab Rijal Malik karya Ad-Daruquthni dan juga di kitab

Ghara'ib Malikoleh penulis yang salna, disebutkan dari Abu Hurairah

RA, dia berkata, e;:a a:r,b o'g i; l^bt *t y a' ,rp firr cr; 6
,4 At o?{..::* (Ketika Nabi SAW meninggal dunia, maka orang-

orang yang memiliki rambut beliau menyemirnya agar tahan lebih

lama).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kalau riwayat ini akurat maka

pengingkaran Anas cukup berdasar, dan apa yang disebutkan oleh

selainnya harus ditakwilkan. Masalah ini akan dijelakan kembali pada

pembahasan tentang pakaian.

Keenam, hadits Al Bara' tentang postur tubuh Nabi SAW yang

ideal. Hadits ini dinukil Imam Bukhari melalui Ibrahim bin Yusuf,

yakni Ibnu Ishaq bin Abi Ishaq As-Subai'i.

Gb '^#ii (Dan paling baik postur tubuhnya). Kebanyakan

periwayat menukil dengan lafazh, "khalqan" (postur tubuh). Namun,

Ibnu At-Tin membacanya khuluqan (budi pekerti), lalu dia

memperkuat dengan firman Allah, f f ,"6 dJfi\t (Sungguh engknu

benar-benar berada di atas budi pekerti yang agung). Sementara

dalam riwayat Al Ismaili disebutkan,6l 'ti iib 'r*ii (Dan paling

bagus postur tubuhnya atau budi pekertinya), yakni terdapat unsur

keraguan. Pandangan Ibnu At-Tin dikuatkan oleh lafazh hadits itu

sendiri, Q: t6t'o;i ltutanusia paling bagus wajahnya). Kalimat
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ini merupakan isyarat tentang kebaikan fisik, maka sepatutnya bila
kalimat sesudahnya berkenaan dengan kebaikan maknawi (akhlak).

Kemudian disebutkan pada hadits Anas yang berkaitan dengan
kuda Abu Thalhah, "sesungguhnya kami mendapatinya sangat
kencang berlari." Riwayat ini telah dinukil tmam Bukhari di beberapa
tempat. Salah satunya, bahwa pada bagian awalnya di ..Bab

Keberanian dalam Peperangan", disebutkan, uelSt 
'#i;t 

..,,tit O;i OG

u,rilt S;ii (Beliau adalah orang yang paling bagus, paling berani,

dan paling dermawan). Riwayat ini mengumpulkan tiga sifat yang
menjadi unsur kekuatan, yaitu akal, emosi, dan nafsu. Keberanian
menunjukkan emosi, dan sifat pemuratr menunjukkan nafsu,
sedangkan kebagusan fisik mengikuti kebersihan jiwa sehingga
melahirkan akal sehat. Maka beliau sAw digambarkan memiliki
tingkat terbaik pada ketiga hal tersebut.

Pada pembahasan tentang jihad dan bagian seperlima rampasan
perang telah disebutkan dari hadits Jubair bin Muth'im, bahwa beliau
bersabda, $V \t r;"k li Y g.y t ; 1Xe*udian knlian tidak

mendapatiku sebagai orang bakhil, pendusta, dan pengecur). Beliau
sAw menyebut sifat tidak pengecut untuk menunjukkan
kesempurnaan kekuatan emosi yang diwujudkan dalam sifat berani,
tidak berdusta merupakan isyarat kesempumaan kekuatan akal, dan
tidak bakhil menjadi isyarat kesempurnaan kekuatan nasfu yang
diwujudkan dalam sifat pemurah.

i;Jiiu,li ,i! ,&-Pur!i gtao* rcrlatu tinggi dan tidak pula
pendek). Pada hadits Rabi'ah dari Anas disebutkan batrwa beliau
sAw memiliki postur tubuh ideal. Kemudian tercantum pada hadits
Aisyah RA yang dikutip Ibnu Abi Khaitsamah, 'U *Gi'.t;i '6j- I
):l,+'l''i.ekr 6)i ,:*i y l' & !' ,t?;{ri i1 j:i^,' jli,;iir,6r
!;:;' jii' i-; t#3 ,Ji*ii' Jiq fifi $g ,r it55 )rr-y'(ridak

seorang pun yang berjalan bersama beliau sAw melainlcan
dikalahkan tingginya oleh Rasulullah SAW. Terkadang beliau diapit
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oleh dua laki-laki tinggi namun beliau lebih tinggi dari keduanya.

Apabila keduanya menjauh dari beliau maka dianggap sebagai orang
tinggi. Sementara Rasulullah dianggap memiliki postur yang ideal).
Kata al baa'in berasal dari kata baana (sangat jauh). Maksudnya,

sangatjauh perbedaannya dengan yang lainnya.

Ketujuh, hadits Qatadah, "Aku bertanya kepada Anas, 'Apakah
Nabi SAW menyemir (rambut)?' Beliau berkata, "Hanya sesuatu pada

rambut yang turun ke pipinya." Kata ash-shadgh yang disebutkan
pada hadits ini bermakna bagian badan yang terdapat antara telinga
dan mata. Lalu kata ini digunakan pula untuk rambut yang turun dari
kepala ke bagian badan tersebut.

Pernyataan ini berbeda dengan hadits terdahulu, bahwa uban
beliau hanya terdapat pada rambut yang tumbuh di bawah bibirnya
(anfaqah). Cara menggabungkan antara keduanya terdapat dalam
riwayat Imarn lduslim, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Anas, dia
berkata, €t * € *q, os Ap *i y iu' .J:a )t ,l?,r"?:d;,;" t
"* 

oi}, ei 1f"rAr (Nabi SAW tidak menyemir [rambut], akan tetapi

terdapat rambut putih di bawah bibirnya dan di rambut yang turut ke
pipinya. Sementara di kepala tersebar). Dari semua riwayat diketahui
bahwa rarnbut beliau yang memutih di bawah bibimya lebih banyak
daripada rambut di tempat lain. Maka Anas bermaksud menjelaskan
bahwa tidak ada rambut beliau yairg perlu disemir. Bahkan dia
menyatakan secara tegas dalam riwayat Muhammad bin Sirin, UL
+4t*- il :)ti t'u:a; *t f a' ,,t.a yt J't ti€i ,tst; i. o;i (Aku

bertanya kepada Anas bin Malik, 'Apakah Rasulullah SAW pernah
menyemir [rambut]?' Dia berkata, 'Belum sarnpai untuk disemir').
Lalu dalam riwayat Imam Muslim dari Hammad, dari Tsabit, dari

Anas disebutkan, cJtd y\ et p$* 'rei'bi + ]l {sekiranya aku

ntau menghitung uban-uban yang ada di kepnlanyu niscaya aku dapat
ruelakukanxl,c). Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Jabir bin
Samurah, '#"q[il 

'iP 
|#- l;i3r ri1 a'?'t ,:"-;s't yir,;:ril'Ln u':,;ie

148 - r.ATHUL BAARX



(Sungguh telah beruban bagian depan kepala dan jenggotnya.

Namun, bila beliau memakai minyak maka tidak tampak- Dan bila
tidak menggunakan minyak maka tampak dengan jelas)-

Adapun riwayat yang dinukil Al Hakim dan para penulis kitab

Sunan,dari hadits Abu Ramtsah, dia berkata, 'tt y tnt & 4r'*t
",gur",+:tbr,; fti #i,i-=lJr a,)b 'Ji ?a 'it ,ot;bri ott;. dtb, (Aku

datang kepada Nabi SAW dan beliau mengenalmn dua selimat hijau,
dan beliau memiliki rambut yang telah beruban, dan uban beliau
berwarna kemerahan disemir dengan hinna' [salah satu jenis
tumbuhan yang digunakan untuk menyemir-penerj). Riwayat ini
selaras dengan perkataan Ibnu Umar , '*i 

* h, & l' J?3 ,iii

|fuur'r*r,;" (Aku melihat Rasulullah SAW menyemir dengan warna

laming). Riwayat ini telah disebutkan pada pembatrasan tentang haji
dan selainnya.

Untuk menggabungkan riwayat ini dengan hadits Anas, dapat
dikatakan bahwa Anas menafikan adanya uban yang banyak sehingga
perlu untuk disemir, dan dia tidak pernah melihat Nabi SAW
menggunakan semir. Sedangkan hadits yang menyatakan bahwa
beliau menyemir rambut, dipatrami bahwa perbuatan itu sengaja
dilakukan untuk menjelaskan hukumnya, yakni mubah (boleh), namun
beliau tidak terus-menerus mengerjakannya.

Sedangkan riwayat terdatrulu yang dikutip dari Anas, dan
perkataan Aisyah yang dinukil oleh Al Hakim, dia berkata, ir i;t3 tl

,t:a;. (lUah tidak pernah menjelekkannya dengan rambut putih),

dipahami bahwa beberapa helai rambut putih tersebut tidak merubatr
kebagusan fisik beliau.

Imam Ahmad tidak sependapat dengan sikap Anas yang

mengingkari bahwa Nabi SAW pernah menyernir rambut. Imam
Ahmad menyebutkan hadits Ibnu Umar yang melihat Nabi SAW
menyemir rambutnya dengan warna kuning (sebagaimana disebutkan
dalam Shahih Bukhari). Namun, Imam Malik sepakat dengan
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perkataan Anas yang mengingkari hal itu. Dia (Imam Malik)
menakwilkan hadits-hadits yang menyebutkan beliau pernah

menyemir rambutnya.

Kedelapan, hadits Al Bara' bin Azib RA tentang postur tubuh
beliau SAW.

;SJA G.5 y;.(Jarak antara kedua bahunya cukup lapang).

Maksudnya, bagian atas punggungnya cukup lebar. Dalam hadits Abu

Hurairah RA yang dikutip Ibnu Sa'ad disebutkan, .;'rLJt 7>j (dadanya

bidang).

u.ii'z;;.a *" ;" 'i lnehou memiliki rambut yang mencapai

bagian bawah telingannya). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan, Fii (kedua telinganya), yakni dalam bentuk tatsniyah

(kata yang menunjukkan dua). Sementara dalam riwayat Al Ismaili
disebutkan, f\i 

'a,j& '4 '^I+ i'lrs {Hampir-hampir ujung

rambutnya menyentuh bagian bawah kedua telinganya).

OAt rfri U.'e,i-',SC (yusuf bin Abi Ishaq berkata). Dia adalah

Yusuf bin Ishaq Ibnu Abi Ishaq. Namun, di tempat ini dia dinisbatkan
kepada kakeknya.

* ,)l (Hingga kedua bahunya). Maksudnya, dia memberi

tambahan dalam riwayatnya dari kakeknya Abu Ishaq dari Al Bara',
bahwa Nabi SAW memiliki rambut yang mencapai telinga bagian
bawah hingga kedua bahunya. Jalur riwayat Yusuf disebutkan Imam
Bukhari satu hadits sebelum ini secara ringkas.

Ibnu At-Tin 
-mengikuti 

Ad-Dawudi- berkata, "Kalimat,
'Mencapai bagian bawah telinganyu' menyelisihi kalimat, 'Hingga
kedua bahunya'." Namun, hal ini mungkin dijawab bahwa yang

dimaksud adalah sebagian besar rambut beliau SAW hanya mencapai
bagian bawah telinga, tetapi sebagiannya lagi terjuntai hingga
mencapai bahu. Atau ada juga kemungkinan bahwa pada suaatu saat

rambut beliau SAW mencapai bagian bawah telinganya, dan pada saat
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yang lain mencapai bahu. Hal serupa terdapat juga dalam hadits Anas
yang dikutip Imam Muslim dari riwayat Qatadah bahwa rambut beliau
mencapai antara kedua telinganya dan kedua pundaknya. Lalu dalam

hadits Humaid dari Anas disebutkan, 83i )Ul ,j\ (Hingga

pertengahan kedua telinganya). At-Tirmidzi meriwayatkan yang

serupa dari Tsabit dari Anas. Kemudian disebutkan dalam riwayat

Ibnu Sa'ad dari Hammad, dari Tsabit, dari Anas, g\i f:;S '::pa- I
(Rambutnya tidak melebihi kedua telinganya). Semua riwayat ini
dipahami sesuai apa yang telah saya kemukakan, atau masing-masing

menunjukkan keadaan yang berbeda-beda.

Abu Daud meriwayatkan dari jalur Hisyam bin Urwah, dari

bapaknya, dari Aisyah, dia berkatu '*i:" n' & i' )h'# og
alat'oti1 a-ijt Oi (Adapun rambut Rasulullah SAW agak panjang

namun tidak sampai terjuntai). Lalu dalam hadits Hind bin Abu Halatr
disebutkan tentang sifat Rasulullah yang diriwayatkan At-Tirmidzi
dan selainnya, i:.i|s 'i til 'jii 

';ij.3, 6F '::w 9,it lnambutnya tidak

melebihi bagian bawah kedua telinganya jil(a beliau
rnemanjangknnnya). Pembatasan pada hadits ini menguatkan cara
penggabungan yang telah dikemukakan. Abu Daud dan At-Tirmidzi
meriwayatkan dari hadits Ummu Hani', dia berkata , & l! Jb U;ij

|ri {:i 'ii e,ui io in' (Aku melihat Rasulullah SAW, dan beliau

memiliki empat jalinan rambut). Para periwayat hadits ini tergolong
tsiqah (terpercaya).

Kesembilan, hadits Al Bara' bin Azib tentang wajatr Nabi SAW.
Imam Bukhari meriwayatkannya dari Zuhair, yakni Ibnu Muawiyah.
Sedangkan Abu Ishaq yang disebutkan dalam Sanad-nya adalah Abu
Ishaq As-Subai'i.

itlt S- (Al Bara' ditanya). Disebutkan dalam riwayat AI

Ismaili dari jalur Ahmad bin Yunus, dari Zuhur, "Abu Ishaq
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menceritakan kepada kami dari Al Bara' bahwa seorang laki-laki

berkata kepadanya. . .."

Pt e i ,) ,i6 s.ilLlr ',f (Seoerti peclang? Dia berkata,

"Tidak, bahkan seperti bulan".). Seakan-akan yang dimaksudkan oleh

penanya adalah panjang wajah beliau SAW seperti pedang. Maka Al
Bara' menolak anggapan ini dan menggambarkannya seperti bulan,

yakni bentuknya yang bulat. Ada juga kemungkinan yang dimaksud

adalah seperti pedang dalam kilauannya. Namun, Al Bara'

mengatakan bahwa wajah beliau SAW lebih berkilau daripada itu.

Dalam riwayat Zuhair yang telah disitir menyebutkan, JA'; Uj o5i

t.,aiJr e ,"-i et y a' ,p )s l,lpakah waiah Rasulullah SAW

tajam seperti pedang?). Riwayat ini mendukung pendapat yang

pertama.

Imam Muslim menukil dari hadits Jabir bin Samurah, 
',SS 

rA')"ol

u-13r e'*,1 'iti e.iilJr e &t yht p l' J*j ej oei ,'i
t;y .- r1 @ahwa seorang laki-laki berknta kepadanya, 'Apakah

wajah Rasulullah SAW seperti pedang?' Dia menjawab, 'Tidak,

bahkan seperti matahari dan bulan yang bular'.). Hanya saja dia

mengatakan, t.,ttu^l (bulat), karena ingin menekankan bahwa dalam

diri beliau SAW terkumpul dua sifat. Sebab kalimat 'seperti pedang'
memiliki kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah panjang, atau

kilauan. Maka Jabir memberi jawaban yang sangat tepat. Disamping
itu, bahwa yang dimaksud penyerupaan dengan matahari adalah

sinarnya yang terang benderang, sedangkan penyerupaan yang diambil
dari bulan adalah sifatnya yang lembut. Oleh karena itu Jabir

mengatakan, 'bulat', untuk memberi isyarat bahwa dia ingin
mengumpamakan Nabi SAW dengan dua silat sekaligus, yaitu elok
dan bulat.

Imam Ahmad, Ibnu Sa'ad, dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari

Abu Hurairah, ,.3t.o'k ,:pto.ra llr ,p i,r' ,)?i',y'#i t*'u-?,,t
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y e 4Srt (Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih bagus

daripada Rasulullah sAW. seakan-akan matahari berjalan di
dahinya). Ath-Thaibi berkata, "Abu Hurairah RA mengumpamakan
perjalanan matahari pada orbitnya seperti keindahan di wajah beliau
SAW." Artinya, dia membalikkan perumpamiun dengan tujuan
mubalaghaft (berlebihan dalam memberi gambaran-penerj). Dia juga
berkata, "Ada juga kemungkinan perkataan itu adalah puncak
perumpamaan, dimana wajah beliau dijadikan tempat matahari
bersemayam."

Ya'qub bin Sufyan meriwayatkan dalam kitabnya At-Taril:h dwi
jalur Yunus bin Abi Ya'fur, dari Ishaq As-Subai'i, dari seorang wanita
suku Hamadan, dia berkata, 'cj[t ,:nL: y ht & it )-, t'*r,
y ln li iti ti i ,pijr U fU ,Ut .* ,ral 6t* menunaitran

haji bersama Rasulullah SAW, aku berkata kepadanya, 'Berilah
perumpamaan tentangnya'. Dia berkata, 'Seperti bulan di malam
purnama, aku tidak pernah melihat yang sepertinya, sebelum dan
sesudahnya'.). Sementara dalam hadits Ar-Rabi' binti Mu'awwidz
disebutkan, A$ rJ,.1:Jr Uji U-i3 j qs"krronyo engknu melihatnya,

niscaya engkau akan melihat matahari terbit). Riwayat ini dikutip
oleh Ath-Thabarani dan Ad-Darimi.

Dalam hadits Ar-Raqqasyr -yang baru saja disebutkan- dari
Ibnu Abbar, itli 'c)t'k ;, :f di:* C'i;;J :c)X- i ,r1:$ ';ps ry
'o:S'3 lSangat tampan, wajahnya bulat, dan jenggotnya telah memenuhi

dari sini hingga ke sini, sampai hampir-hampir memenuhi bagian atas
lehernya). Adz-Dzuhali meriwayatkan dalam krtab Az-Zuhriyat dari
hadits Abu Hurairah RA tentang sifat beliau SAW, ,rft;i, -#t 

t rt

r&fui '-r:rii ,i#i, ,ffi ,Pt ),? g,ts (Kedua pipinya mutus,

rambutnya hitam pekat, matanya bagaiknn diberi cel&, dan bulu
matanya panjang). Barangkali kalimat, "Kedua pipfuya mulus",
menjadi faktor yang melahirkan pertanyaan, "Apakah wajah Nabi
SAW seperti pedang?"
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Pada hadits Ali RA yang.dikutip Abu Ubaid dalam kitab Al

Gharib disebutkan, j-::S *j e. og ) (Dan waiah beliau SAW tampak

butat). Abu LIbaid berkata, "Maksudnya, wajah beliau tidak bulat,

bahkan sedikit memanjang (bulat telur), dan bentuk wajah seperti

inilah yang diidam-idamkan oleh orang-orang Arab'"

Kesepuluh, hadits Abu Juhaifah RA. Imam Bukhari menukil

hadits ini dari Al Hasan bin Manshur Al Baghdadi (Abu Ali Al
Baghdadi Asy-Syathawi). lmam Bukhari tidak menukil riwayat

darinya selain di tempat ini.

,$ i'6 (Syu'bah berkata). Bagian ini dinukil dengan sanad

yang maushul melalui sanad di bagian awal hadits.
'eib; gf o*i V L* 4 '51)t ('Aun memberi tambahan dari

bapaknya Abu'Juhaifuh). Hadits ini akan disebutkan lagi beserta

keterangan tambahan yang dimaksud -melalui jalur lain- pada bagian

akhir bab ini. Adapun permasalahan yang berkaitan dengannya telah

dijelaskan pada bagian awal pembahasan tentang shalat.

ei;ir q ,6u.,t *it *t 4 i;.i € $$ (Ternyata tangannya

lebih dingin daripada salju dan aromanya lebih wangi daripada

minyak kesturi). Pernyataan serupa terdapat juga dalam hadits Jabir

bin Yazid bin Al Aswad, dari bapaknya, yarLg dikutip Ath-Thabarani

melalui sanad yang kuat. Kemudian dalam hadits Jabir bin Samurah

yang diriwayatkan Imam Muslim --di sela-sela hadits- disebutkan,

)w yh q v?i u,fs -u9 \1- r;i '{.'rvi qb 1;i getiau

mengusap dadaku, maka aht dapati pada tangannya rasa dingin -
atau aroma- seakan-akan beliau mengeluarkannya dari wadah

minyak wangi). Dalam hadits Wa'il bin Hujr yang dikutip Ath-

Thabarani dan Al Baihaqi disebutkan, io' & !t'J?i eAi * U
eUir q,6":j'*\ ff, €:" e31;.'JVtb -t:,Lt *y "*"'ri-'"J;'t ib
(Sungguh aku biasa berjabat tangan dengan R'asulullah SAW -atau
kulitku menyentuh kulitnya- maka aku merasakan sesudahnya di
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tanganku, dan sungguh ia lebih wangi daripada minyak kesturi).Lalu
dalam haditsnya yang dikutip Imam Ahmad disebutkan, ,b C, ei
eq?ui i'e* j in,e€ j iu*:6 q ii'&i*rtt
eUir gs (Didatangkan kepada Rasulullah SAW satu timba air.

Beliau minum air tersebut lalu menyemprotknn air di mulutnya ke
dalam timba kemudian menuangknnnya ke dalam sumur. Maka
menguap darinya seperti aroma kesturi).

Imam Muslim menukil hadits Anas tentang perbuatan Ummu
Sulaim yang mengumpulkan keringat beliau SAW, dan

mencampumya dengan minyak wang. Pada sebagian jalur hadits itu
disebutkan, vil' '*i *i (Dan ia adalah minyak wangi yang

terbaik). Abu Ya'la dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Abu
Hurairah RA tentang kisah seseorang yang minta bantuan beliau SAW
untuk mendandani putrinya, 'i iUi a;i:l:b: &,e,6 ,;,A 'r+'&J-'C
d.t a,, gl, ,yi f :,* 61udi 4"#i 6:; :'i j,6i'iiy,g
',5,'4. tfi ,rilt 15"*entara ia tidak memiliki apapun. Beliau

minta dibawaknn botol lalu dituangkan ke dalamnya keringatnya
seraya bersabda, "Perintahkan putrimu agar menggunalunnya
sebagai minyak wangi." Maka apabila wanita itu menggunakannya,
seluruh penduduk Madinah mencium bau aroma minyak itu, sehingga
mereka dinamakan baitul muthayyibin [rumah orang-orang yang
wangiJ).

Abu Ya'la dan Al Bazzar meriwayatkan pula -melalui sanad
yang shahih- dai Anas, ,t ,?+ €'t ri,'{t * iO' op itt SrL, oii

*t f a' .* !, l;3 "; iui,e.ti..ir *:; y ii g*, gp
(Rasulullah SAW, apabila melewati salah satu jalan di Madinah,
maka akan tercium darinya aroma kesturi. Makn dikatatran,
'Rasulullah SAW lewat ).

Kesebelas, hadits Ibnu Abbas, *Nabi SAW adalah manusia
paling pemurah." Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang
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puasa. Maksud pencantumannya di tempat ini adalah penyebutan

salah satu sifat beliau, yakni pemurah.

Kedua belas, hadits Aisyah tentang kisah li Qo'rl , yang akan

dijelaskan pada pembahasan tentang warisan. Adapun tujuan

pencantumannya di tempat ini terdapat pada perkataan Aisyah,

" Garis -garis waj ahnya namp ak bers inar."

Ketiga belas, hadits Ka'ab bin Malik berkenaan dengan kisah

taubatnya. Hadits ini akan disebutkan dengan panjang lebar pada

pembahasan tentang peperangan.

iJ ztLS'ffi &'*) l61,;t (Wajahnya bercahaya hingga seakan-

akan sepotong [sebagianJ bulan). Maksudnya, bagian yang tampak

gembira, yaitu dahi beliau SAW. Oleh sebab itu dikatakan, "Sepotong

[sebagian] bulan". Kemungkinan saat itu beliau SAW memakai

penutup wajah. Namun, ada kemungkinan maksud "sepotong

[sebagian] bulan" adalah bulan itu sendiri.

Dalam hadits Jubair bin Muth'im yang diriwayatkan Ath-

Thabarani disebutkan, ;it a;i & ,&t *i qp irr * Ct Qt'..>At

(Nabi SAW menoleh kepada kami dengan wajahnya yang mirip
dengan separoh bulan). Riwayat ini dipahami berkenaan dengan sifat

beliau saat menoleh. Ath-Thabarani telah meriwayatkan hadits Ka'ab

bin Malik dari beberapa jalur, dan pada sebagiannya disebutkan, 'ofg

nt 6jtt (Seakan-akan ia bundaran bulan).

Keempat belas,hadits Abu Hurairah RA tentang sabda beliau

SAW, 'Aku diutus dari sebaik-baik masa bani Adam... '. Hadits ini
diriwayatkan Imam Bukhari dari Amr, yakni Ibnu Abi Amr (mantan

budak Al Muththalib). Adapun nama Abu Amr adalah Maisarah.

€-p €.i ili €. :tt f ',4'4 (Aku diutus dari sebaik-baik

masa bani Adam, satu masa demi satu masa). Kata qaru artinya satu

' At ga'if adalah orang yang rnahir melihat garis keturunan seseorang dengan petunjuk
garis-garis pada tangan dan kaki-penerj.
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generasr manusia yang berada dalam satu masa. Sebagian
membatasinya 100 tahun, dan sebagian lagi mengatakan 70 tahun,
atau selain itu. Al Harbi menukil perselisihan mengenai hal itu mulai
dari 10 hingga 120 tahun. Kemudian dia menolak semua pendapat

tadi dan menyimpulkan bahwa qarn adalah setiap umat yang wafat
hingga tidak tersisa seorang pun.

Q * qir oyr b * up Utngga aku berada pada masa

yang aku berada di dalamnya). Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan,

4 *.siir .i7ir ';f 'cri p lningga aku diutus pada masa di mana

aku berada padanya). Pada bagian awal pembahasan tentang
keutamaan sahabat, akan disebutkan hadits Imran bin Hushain, 7
,S! /6t (Sebaik-baik manusia adalah generasiku). Pembahasannya

akan dijelaskan di tempat tersebut.

Kelima belas, hadits Ibnu Abbas RA, tentang bentuk rambut
Rasulullah sAw. Hadits ini dinukil oleh Imam Bukhari dari Ibnu
Sfhab, dari Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah. Demikian yang
masyhur dinukil dari Ibnu Syihab. Namun, dia telah menukil juga
melalui jalur lain sebagaimana yang diriwayatkan Al Hakim, dari
Malik bin Ziyad bin Sa'ad, dari Anas, *j y il' o,; lt d'i.j J:*
'fi o:it # .f i$ t;'*u (Nabi sAW membiarkan rambutnya terurai

selama yang dikehendaki oleh Allah, kemudian beliau memberahnya
sesudahnya). Hadits ini dinukil juga oleh Imam Alunad, dan dia
mengatakan, "Hammad bin Khalid telah menyendiri menukil hadits
ini dari Malik, dan dia mengalami kesalahan dalam hal itu. Adapun
yang benar adalah; dari Ubaidillah bin Abdullah." Ibnu Abdil Barr
berkata, "Jalur yang benar dari Imam Malik adalah melalui Az-zuhi
dalam bentuk mursal, seperti terdapat dalam kitab Al Muwaththa'."

i:rt Jil lUengurai rambutnya). Maksudny4 membiarkan

rambut di ubun-ubunnya terurai ke bagian dahinya. Imam An-Nawawi
berkata, "Menurut para ulama bahwa yang dimaksud adalah

FATTII'L BAARI _ 157



membiarkan rambutnya jatuh ke dahinya dan menjadikannya seperti
jambul."

t.. .-ti e!&t Oj p (Kemudian beliau membelah dua sesudahnya).

Maksudnya, menjadikan rambutnya ke kanan dan kiri kepalanya, dan

tidak membiarkannya terurai di dahi. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari

Muhammad bin Ja'far dari Urwah dari Aisyah, dia berkata, i'; r:i

,alt'r,u: io n' 
"!.a l' )").(Aku membelah dua [rambutJ kepala

Rasulullah SAn.Maksudnya, rambut kepalanya. Riwayat ini juga

dinukil oleh Abu Daud.

Dalam hadits Hind bin Abu Halah tentang sifat Nabi SAW

disebutkan, ^li 'llt O j -*t: op gi, *i') 'P '!1- '^fu, cSrij,t it1

AiSi z;ii i:-p ':lW (Apabila rambut kepala yang berada di bagian

,bur-ubun terbelah berarti beliau telah membelahnya, tetapi jika
tidak [dibelahJ maka rambutnya tidak melebihi bagian bawah
telinganya). Ibnu Qutaibah berkata dalam kitabnya Gharib Al Hadits,
"Aqiiqah adalah rambut bayi sebelum dicukur, narnun terkadang
digunakan pula untuk rambut meski telah dicukur dalam konteks

majaz." Adapun kalimat, oriit tsr 1rt,A,;a'J?-1 ts? l\ehau SAW tidak

membelah rambutnya kecuali terbelah sendiri), dipahami untuk
kondisi awal beliau sebagaimana yang dijelaskan hadits Ibnu Abbas.

.rudr

Maksudnya,

merebak.

, . -. I " ic,*! a=l rTU 6i (Dalam hal yang belum diperintahkan sesuatu

t"podonyoj. tutut ruOrya, dalam hal-hal yang tidak menyelisih syariat
beliau SAW. Karena Ahli Kilab pada masa beliau berpegang dengan

sisa-sisa ajaran syariat para rasul, sehingga menyamai mereka lebih
beliau sukai daripada menyerupai para penyembah berhala. Ketika
mayoritas penyembah berhala telah masuk Islam, maka saat itulah
beliau menyelisihi tata cara Ahli Kitab.
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Hadits ini dijadikan dalil bahwa syariat umat sebelum kita juga
menjadi syariat bagi kita, selama tidak ada dalam syariat kita
penjelasan yang menyelisihinya. Namun, argumentasi ini ditanggapi
bahwa hadits tersebut diungkapkan dengan kata 'suka'. Seandainya
indikasi hadits tersebut seperti yang dikatakan, niscaya akan
diungkapkan dengan kata 'wajib'. Kalaupun argumentasi tersebut
diterima, tetapi pada hadits itu sendiri dikatakan bahwa beliau SAW
telah meralat sikapnya.

Keenam belas, hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash. Hadits ini
diriwayatkan Imam Bukhari melalui Abu Hamzah As-Sukri. para

periwayat pada sanad hadits ini semuanya dinisbatkan kepada Kufah.

"I)* i..itt .ti ";2 (Dari Abdullah bin Amr). Maksudnya, Ibnu Al
e.sn. naUm i*uy* Imam Muslim, dari Utsman bin Abi Syaibah, dari
Jarir, dari Al A'masy disebutkan, "Kami masuk menemui Abdullah
bin Amr ketika beliau datang bersama Muawiyah ke Kufah. Maka dia
menyebut Rasulullatr SAW lalu berkata..."

#.C1tt Vg (Seorang yang treji dan tidak pula bersikap keji).

Maksudnya, mengucapkan kata-kata keji, yaitu perkataan buruk
melebihi batas yang wajar. Adapun kata'mutafohhisy'(bersikap keji)
adalah orang yang berusaha melakukan kekejian. Maksudnya, beriau
bukan seorang yang keji, baik secara tabiat maupun karena pengaruh
dari luar.

Dalam riwayat At-Tirmidzi dari Abu Abdillah AI Jadali, dia
berkata, tt ?s "$t-i ,,urri';rt, 9; i' ,t* d, ie V &ru 'Cr-
'C,bir ;tt-'6Ji ,iiu, €f- ti ,61?ri e 6.% t1 ,r1,:.L;i lttcu
bertanya kepada Aisyah RA tentang akhtak Nabi SAW, maka dia
menjawab, 'Beliau bulan seorang yang keji dan tidak bersiknp keji,
tidak gaduh di pasar, tidak membalas dengan keburuknn, tetapi beliau
selalu memberi maaf dan berlapang dada). Keterangan tambahan ini
telah disebutkan pada hadits Abdullah bin Amr melalui jalur lain
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dengan redaksi yang lebih lengkap, dan akan disebutkan pada tafsir

surah Al Fath.

Imam Bukhari meriwayatkan pada pembahasan tentang adab

(tata krama) dari hadits Anas, \j 6.1:, Pt y io' *p i' ir-; '&'r)
'^i} u.-i ij u ,a$Jr * srr\ i:;o- o€ ,rsr1 t1 rSr,j lnasulullah sAW

bukan ,"oronf'O"n"o"f maki, keji, dan tidak pula pelaknat. Apabila

beliau menegur salah seorang knmi maka beliau berkata, 'Ada apa

dengannya, kecewalah dirinya'.). Dalam riwayat Imam Ahmad dari

Anas disebuktan, :f:lP. 4tt-i i*rri-) iti *t f a, .rL, 'u1r oi

't^';; (sesungguhnya Nabi SAW tidak menghadapi seseorang

sementara pada wajahnya sesuatu yang tidak disenangi orang itu).

Dalam riwayat Abu Daud dari hadits Aisyah disebutkan, At S'j-3 ;t€

,S'g" ,F: il:g- bvi J$.6 :"Ji;p "us' y?, * a[ 
'i! *: * lo' ,p

z,

O'!p Ityi JU 6 (Rasulullah SAW apabila sampai kepadanya

fdiberitahuJ sesuatu tenteng sesear$ng, rnakn beliau tidak

mengatakan, 'Mengapa si fulan mengatakan ...', tetapi beliau

mengatakan, 'Mengapa kaum itu mengataknn ...'.)-

,Sg- oS ) (Beliau mengatakan). Maksudnya, Nabi SAW. Dalam

riwayat Imam Muslim disebutkan , '{-t }O n' & i' J?:) 
'Jt33 'Jt|

(Dia berkata, 'Rasulullah SAW bersabdo...').

6'rhi "€,:ti €:? ;4'oltsu"ngguhnya yang terbaik di antara

knmu adalah yang paling baik akhlaknyo). Dalam riwayat Imam

Muslim disebutkan dengan lafazh $itli Akhlak yang baik adalah

memilih perbuatan yang utama dan meninggalkan perbuatan yang

hina. Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Ahu Hurairah, dari Nabi

SAw, i>6ti e.b '#\= *fl (sesungguhnya aku diutus untuk

menyempurnakan akhlak yang ba*'1. Al Bazzar menukil melalui jalur

ini dengan lafazh, is6j. Uang muliaj sebagai ganti laf,azh, Ctb (yang

baik).

160 - FATHTIL BAARI



Ath-Thabarani meriwayatkan dalam kttab Al Ausath melalui

sanacl yang hasan dari Shafiyah binti Huyay, dia berkata, t:rri'c,,1\ 6

*t y A' ,,I"a iirr Jr-.-r 'U Vt i3i (Atu tidak pernah melihat

seseorang yang lebih baik akhlalmya daripada Rosulullah SAW).

Sementara dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Aisyah

di sebutkan, ib ). r;bl r r+;,). 
"*:;4, 

it-r ;:r'rij, oti (Ad apun akh I akny a

adalah Al Qur'an, dia marah karena kemarahannya, dan ridha

karena keridhaannya).

Ketujuh belas, hadits Aisyah RA tentang sikap Nabi SAW
ketika diberi pilihan.

j-:;1 ';.(Antara dua perkara). Maksudnya, urusan-urusan yang

bersifat keduniaan. Pengertian ini diindikasikan oleh lafazh

sesudahnya, "Selama bukan dosa." Sebab urusan agama tidak
mengandung dosa. Kemudian pelaku yang memberi pilihan sengaja

tidak disebut secara tekstual, agar cakupannya lebih luas, baik Allatr
maupun makhluk.

Adapun makna 'yang paling mudah', yakni yang paling
gampang dilakukan. Sedangkan lafazh,'selama bukan dosa', yakni

selama perbuatan yang mudah itu tidak menyeret kepada dosa. Namun
apabila menjurus kepada dosa, maka beliau akan memilih yang lebih
sulit dan berat. Dalam hadits Anas yang diriwayatakn Ath-Thabarani

dalam kitab AI Ausath disebutkan ,'hii I ! t- I 6 6|#-i 1r+t \1

(Melainknn dia memilih yang paling mudah di antara keduanya,

selama tidak ada kemurkaan Allah di dalamnya).

Anjuran memilih antara perbuatan yang mengandung dosa

dengan yang tidak, jika berasal dari manusia maka hal itu cukup jelas,

tetapi bila berasal dari Allah maka ada kemusykilan. Sebab pilihan
dari Allah berlaku di antara dua hal yang szrma-sama diperkenankan.

Akan tetapi bila kita memahaminya dalam konteks perkara yang

mengarah kepada dosa, niscaya persoalannya menjadi sangat

mungkin. Seperti memberi pilihan antara diberi perbendaharaan bumi
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yang dikhawatirkan akan menyibukkan diri dan melalaikan ibadah,

dengan tidak diberi bagian dari kehidupan dunia kecuali sekadarnya,

maka beliau memilih mendapat rezeki sekadamya meski harta yang

banyak tentu lebih mudah baginya. Dosa dalam masalah ini adalah

sesuatu yang relatif dan tidak dimaksudkan kesalahan, karena beliau

adalah pribadi yang ma'sum.

^4, ntilt q (Beliau tidak pernah menuntut balas untuk

dirinya). Yakni untuk kepentingan pribadinya secara khusus. Oleh

karena itu, tidak bertentangan dengan perintah beliau untuk

membunuh Uqbah bin Abi Mu'aith, Abdullah bin Khathal, dan

lainnya yang biasa menyakiti beliau. Karena orang-orang itu,

disamping menyakiti Nabi SAW, juga melanggar larangan-larangan

Allah. Ada yang berpendapat bahwa maksud Aisyah adalah beliau
tidak menuntut balas saat disakiti, selama belum menjurus kepada

kekufuran kepada Allah. Sebagaimana beliau memberi maaf kepada

orang Arab badui yang bersikap tidak sopan dan mengangkat suaranya

di hadapan beliau. Begitu pula seorang Arab badui yang menarik
selendang beliau hingga membekas di lehemya.

Menurut Ad-Dawudi, gangguan yang tidak dibalas oleh Nabi
adalah khusus dalam masalah harta. Dia berkata, "Adapun yang

menyangkut kehormatan, maka Nabi SAW telah memberikan balasan

yang setimpal kepada mereka yang melanggarnya." Dia juga berkata,
"Nabi SAW menimpakan hukuman setimpal (qishash) terhadap orang
yang memasukkan obat ke mulut beliau saat sakit. Padahal mereka

mengira larangan Nabi SAW tersebut didasari oleh tabiat manusia
yang tidak menyukai obat ketika sakit."

Akan tetapi, Al Hakim meriwayatkan hadits ini dari Ma'mar,

dari Az-Zuhri, melalui sanad seperti di atas dan redaksi yang panjang,

dan pada bagian awalnya disebutkan, '*'t iO n' & I' JJ-i d b

W eera*-irf ir 's, q:y,4? lt -a*-,1 y-f,'+t f :,V
tf lr ".1 tt a-;l,e"ti,6rL ii:i bitt'ai:"i,8 e,9 

-ti 
,1'
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'#" !.L'i* yt ?f,? itl,j lnasulullah SAW tidak pernah melaknat

seorang muslim dengan menyebutnya -yakni menyebut namanya

secaru langsung- dan tidak pernah memukul sesuatu dengan

tangannya kecuali memukul di jalan AUah (/isabillah), tidak pernah

dimintai sesuatu dan tidak memenuhinya selama bukan perkara dosa,

dan tidak menuntut balas atas sesuatu untuk dirinya kecuali larangan

Allah dilanggar, maka beliau menuntut balas untuk Allah".). Redaksi

hadits ini 
-kecuali 

bagian awalnya- diriwayatkan juga oleh Imam

Muslim dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya. Ath-Thabarani

meriwayatkan pula dalam kitab Al Ausath dari hadits Anas yang

menyebutkan, i6 iirr ^;| ',><4sr 
lP ,i' t; 'q Li l1 ^**t- €, ti

h,l:b" atll '*1 (Beliau tidak menuntut balas untuk dirinya kecuali

larangan Allah dilanggar. Apabila larangan Allah dilanggar, maka

beliau adalah manusia yang paling marah demi Allah).

Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk meninggalkan yang

sulit, merasa cukup dengan apa yang mudah, dan tidak berambisi

mendapatkan sesuatu yang tidak mendesak. Dari hadits ini

disimpulkan pula tentang menjalankan rukhshah (keringanan) selama

tidak tampak adanya kesalahan, anjuran memberi maaf kecuali

berkaitan dengan hak-hak Allah, motivasi melakukan amar ma'ruf
nahi munkar selama tidak mengarah kepada kemungkaran yang lebih

besar, tidak menetapkan hukum untuk diri sendiri meskipun hakim

mampu melakukannya --dimana tidak mungkin ia melakukan

kecurangan dalam keputusan itu- bahkan hal ini harus ditinggalkan

agar tidak membuka peluang kerusakan.

Kedelapan belas, hadits Anas yang dinukil melalui jalur

Hammad bin Zaid. Substansi hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam

Muslim dari riwayat Sulaiman bin Al Mughirah dari Tsabit.

VQ-s 1t (Tidak pula diibaaj). Kalimat ini tergolong gayabahasa

menyebut kata yang bersifat khusus setelah kata yang bersifat umum.

Karena diibaaj adalah salah satu jenis sutera. Boleh dibaca diibaaj dan
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boleh pula dibaca daabaaj. Tapi menurut Abu L]baidah bahwa kata

daabaaj adalah kata saduran, yakni bukan bahasa Arab asli.

p, y ir' ,p Ut un'q',;1 (Lebih lembut daripada tangan

Rasulullah SAn.Dikatakan, pernyataan ini menyelisihi hadits Anas

berikut dalam pembahasan tentang pakaian, *4t 
'& o'g $

(sesungguhnya beliau memiliki dua tangan yang besar). Sementara

dalam riwayat lain darinya disebutkan, ;pi4t1 ffit'i3 (Kedua kaki

dan tangannya kasar). Kemudian dalam hadits Hind bin Abi Halah

yang diriwayatkan At-Tirmidzi tentang sifat Nabi SAW, bahwa kedua

tangan dan kaki beliau SAW kasar. Demikian juga sifat beliau SAW

yang disebutkan Ali RA, sebagaimana diriwayatkan At-Tirmidzi, Al
Hakim, Ibnu Abi Khaitsamah, dan lain-lain, melalui beberapa jalur'

Begitu pula sifat beliau yang disebutkan Aisyah dalam riwayat Ibnu

Abi Khaitsamah.

Untuk menggabungkan riwayat-riwayat tersebut, dikatakan

bahwa yang lembut adalah kulit beliau, sedangkan yang kasar adalah

tulangnya. Dengan demikian, terkumpul dua sifat dalam diri beliau,

yaitu kelembutan badan dan kekuatan fisik. Atau jika dikatakan bahwa

maksud 'lembut' adalah ketika tidak digunakan untuk bekerja.

Sedangkan bila dikatakan kasar, maka maksudnya adalah saat

digunakan bekerja. Karena beliau sering mengerjakan pekerjaan

sendiri. Masalah ini akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan

tentang pakaian.

Dalam hadits Mu'adz yang diriwayatkan Ath-Thabarani dan Al
Bazzar disebutkan t1i ,j; e.$tt et y il'.& ;t E;:rr

Pt y n' & :* q'ii A b {Nooi sAW memboncensku di

belakangnya saat safar, maka aku tidak pernah menyentuh sesuatu

pun yang lebih lembut daripada kulit beliau SAW.

6* i1 (Anu wangian).Ini adalah keraguan yang berasal dari

periwayat. Pendapat ini didukung oleh lafazhsesudahnya, y q*i
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/* :i (lebih harum daripada aroma atau wangian).Kata'arJ'artinya

aroma yang harum. Pada sebagian riwayat disebutkan dengan kata
'arac1 (gaharu). Berdasarkan versi ini, maka kata 'atau' bukan untuk
menunjukkan keraguan, tapi menjelaskan macamnya. Namun, versi
pertama lebih dikenal.

Pada pembahasan tentang puasa disebutkan dari Humaid dari
Anas, ei y n' ,p iior J?: Hn !",,r'r+i?*,tr'z?.-*, (Kesturi

dan tidak pula anbar yang lebih baik aromanya daripada aroma
Rasulullah SArn.Kata anbar dibaca dengan dua versi; anbar dan
abir. Versi pertama lebih dikenal. Sedangkan makna versi kedua
adalah minyak wangi yang diramu dari berbagai bahan dan dipadukan
dengan zafaran. Ada pula yang mengatakan zafaran itu sendiri.

Sementara Al Baihaqi mengutip dengan lafazh, t:r.u It tiC-" '*;e f,
t€ l't (Aku tidak pernah mencium kesturi, anbar, dan tidak pula

abir). Dalam riwayat ini kedua versi di atas disebutkan sekaligus.
Sebagian dari masalah ini telah dijelaskan ketika membahas hadits
kesepuluh di bab ini.

Dalam,riwlyft Imam Muslim, dibagian awal hadits ini.terdapat
tambahan, r11 .j-;ilr iiV'oVr,;-t3trr ;,i1 pr r)b A' *p ar jpi irti

'u-
'+ 63 ,:ti(6_ ;;i (Rasulullah SAW memiliki kutit yang terang,

keringatnya bagaikan mutiara, apabila beliau berjalan niscaya
berjatuhan, dan alcu tidak pernah menyentull...".

Kesembilan belas, hadits Abu Sa'id Al Khudri RA tentang sifat
Nabi SAW yang pemalu. Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini
melalui dua jalur. Jalur pertama melalui Abdullah bin Abi Utbah,
yakni mantan budak Anas. Sanad inilah yang akurat dinukil dari

Qatadah. Lalu Ath-Thabarani meriwayatkan melalui jalur lain, dari
Syu'bah, dari Qatadah, dia berkata, 'Dari Abu Siwar Al Adawi, dari
Imran bin Hushain."
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"tiiir 4;V "*1 ltetin pemalu daripada gadis). Maksudnya,

perawan. Adapun maksud kalimat, 'Dalam pingitannya' adalah di

tempatnya yang tertutup. Penyebutan hal ini adalah untuk

menyempurnakan gambaran. Karena gadis yang dipingit lebih pemalu

daripada gadis yang biasa berada di luar (tidak dipingit). Sebab

kondisi pingitan umumnya melahirkan sifat malu. Secara zhahir yang

dimaksud adalah saat seseorang masuk menemui gadis itu di dalam

kamarnya, bukan ketika sedang sendirian.

Sifat malu Rasulullah SAW berlaku pada sesuatu yang tidak

berkenaan dengan hukum-hukum Allah. Oleh sebab itu, beliau berkata

kepada orang yang mengaku berbuat zina, "Apakah engkau benar-

benar menggaulinya?" Beliau tidak mengucapkan dengan kata-kata

kiasan sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan tentang

hukuman.

Al Bazzar meriwayatkan hadits hj 9ry Anas, dan di bagian

akhir dia menambahkan, itf ? o#Jr :,)'3i;- ors 1 (Beliau bersabda,

'Malu adalah baik seluruhnya'.). Kemudian diriwyatkan dari Ibnu

Abbas, dia berkata , ,c:tti*iir ")rj q ,ffi rl.j yht & I' J'*j oit
t,
L5 '^i')7 it;i sij 61 (Nabi SAW biasa mandi dibalik kamar-kamar, dan

tidak seorang pun yang melihat auratnya sama sekali). Riwayat ini
memiliki sanad yang hasan.

'y :rX| e:r, :tA 'qr7; 'i.ri ,#- tu:b )U. 
'i. iUJ, 1:t;

(Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Yahya dan

Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami, keduanya berkata, 'Syu'bah

menceritakon kepada kami sama seperti itu'.). Maksudnya, baik dari

segtr sanad maupun matan. Al Ismaili menukil dari riwayat Abu Musa

Muhammad bin Al Mutsanna dari Abdurrahman bin Mahdi melalui

sanad-nya, dan dia berkata, "Aku mendengar Abdullah bin Abi Utbah

berkata: Aku mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata..." Sementara

Ibnu Hibban menukil dari jalur Ahrnad bin Sinan Al Qaththan, dia

berkata, *t yi' .rp it l'rt ursi t* s.|l:qg i *")t $J Lii
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z:$ \;""p tb ,yV ,7 i,:a t'i# ; "r;irir q:et"*i 6*u berkata

kepada Abdurahman bin Mahdi, 'Wohai Abu Sa'id, apakah Rasulullah
SAW lebih pemalu daripada gadis di tempat pingitannya?' Dia
berkata, 'Benar, tentang perkara seperti ini tanyalah wahai
Syu'bah '.). Lalu dia menyebutkan hadits selengkapnya.

yt eJi * a jf qj (Apabilc beliau tidak menyukai sesuatu,

maka tampak pada wajahnya). Maksudnya, Ibnu Basysyar
menambahkan bagian ini pada riwayat Musaddad. Maka ada

kemungkinan lafazh yang dimaksud hanya terdapat pada riwayat
Abdurrahman bin Mahdi saja, dan ada pula kemungkinan terdapat
dalam riwayat Yahya juga tapi tidak dalam riwayat Musaddad.
Namun, kemungkinan pertama lebih kuat, karena Al Ismaili menukil
dari riwayat Al Maqdami, dan Abu Khaitsamah serta Ibnu Khailad
dari Yahya bin Sa'id, tanpa menyebutkan tambahan. Lalu
diriwayatkan dari Abu Musa, dari Abdunahman bin Mahdi, dengan
menyebutkan tambahan yang dimaksud. Demikian juga diriwayatkan
Imam Muslim dari Zuhair bin Harb, Abu Musa Muhammad bin Al
Mutsanna, Ahmad bin Sinan Al Qaththan, semuanya dari Ibnu Mahdi.
Dia meriwayatkan pula dari hadits Mu'adz, dan Al Ismaili dari hadits
Ali bin Al Ja'd, keduanya dari Syu'bah, szuna seperti itu. Ibnu Hibban
menukil riwayat yang serupa dari Abdullah bin Al Mubarak dari
Syu'bah.

Adapun kalimat, 'kami mengetahui pada wajahnya', merupakan
isyarat untuk membenarkan pernyataan terdahulu, bahwa beliau tidak
menghadapi seseorang dengan wajah yang kurang senang, bahkan
wajahnya berubah dan para sahabatnya pun memahami bahwa beriau
tidak suka.

Kedua puluft, hadits Abu Hurairah RA tentang sikap Rasulullah
SAW yang tidak mencela makanan. Imam Bukhari meriwayatkan
hadits ini dari Abu Hazim Al Asyja'i. Adapun namanya adalah
salman. Dia bukan Abu Hazim Salamah bin Dinar (sahabat Sahal bin
Sa'ad).
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A t;,r;:, Pt y io' op io' ip qb 6 (Rasulullah SAW tidak

pernah mencela makanan sama sekali). Dalam riwayat Ghundar dari

Syu'bah yang dikutip Al Ismaili disebutkan, ht oV'itr jrl 
"tii 

6

Ll ,l,W qb'{: * Ut, tidak pernah sekalipun mel'ihat Rasulullah

SAII' mencela makanan). Pemyataan ini dipahami dalam konteks

makanan yang mubah, seperti yang akan dijelaskan pada pembahasan

tentang makanan.

Kedua puluh satu, hadits Abdullah bin Malik Ibnu Buhainah'

Malik dan Buhainah menempati posisi yang sama dalam kalimat.

Karena Malik adalah bapak daripada Abdullah, sedangkan Buhainah

adalah ibunya.

fuI"tr (Al Asdi). Sebagian menyebutnya Al Azdi, dan keduanya

adalah benar. Hanya saja Ad-Dawudi keliru karena membacanya Al
Asadi, lalu dia mengingkarinya. Hadits ini telah disebutkan pada

pembahasan tentang shalat. Adapun Ibnu Bukair yang disebutkan

pada jalur kedua adalah Yahya bin Abdullah bin Bukair. Sedangkan

Bakr adalah Ibnu Mudhar. Kemudian sanad yang kedua berkaitan

dengan sanad yang pertama.

yl sPq. (Putih ketiaknya). Maksudnya, Yahya memberi

tambahan kata,'rp$. (Putih), sebab dalam riwayat Qutaibah hanya

disebutkan, Pl.o;- up thingga tampak ketialmya).

Para ulama berbeda pendapat tentang maksud pernyataan bahwa

ketiak beliau adalah putih. Dikatakan, "Tidak ada rambutnya,

sehingga semuanya adalah kulit." Kemudian dikatakan bahwa ketiak

beliau SAW tidak ditumbuhi rambut sama sekali. Namun, sebagian

mengatakan bahwa Nabi SAW senantiasa mencabuti rambut

ketiaknya sehingga tidak ada rambut yang tersisa. Dalam riwayat

Imam Muslim, Pl f* tfi"t ,P (Kami melihat ufrah fwarna debuJ

kedua ketiaknya). Tapi riwayat ini tidak bertentangan dengan yang

sebelumnla. S*bab rnakna dasar kata ufrah adalah warna putih yang
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tidak terlalu bersih. Demikianlah keadaan kulit yang tertutup. Warna

putihnya tidak seperti kulit lainnya.

Kedua puluh dua, hadits Anas RA tentang mengangkat tangan

saat istisqa' (memohon hujan). Hadits ini telah disebutkan dan

dijelaskan di tempatnya. Adapun yang dimaksud di tempat ini adalah

penyebutan 'ketiak'. Sementara maksud pembatasan pada hadits ini
adalah mengangkat tangan dalam bentuk yang khusus, bukan sekadar

mengangkat tangan. Karena mengangkat tangan saat berdoa telah

dinukil melalui jalur yang shahih pada hadits sesudahnya.

Kedua puluh tigu, hadits Abu Musa RA tentang berdoa sambil

mengangkat tangan. Imam Bukhari hanya menyebutkan sebagian

darinya melalui sanad yang mu'allaq. Ia adalah penggalan hadits

panjang yang akan disebutkan pada pembahasan tentang kitab
keutamaan sahabat ketika menjelaskan biografi Abu Amir Al Asy'ari.
Sebagian dari hadits ini telah diriwayatkan Imam Bukhari pada

pembahasan tentang wudhu melalui sanad yangmu'allaq-
i , , .'-i :'...ul ,f f 5 zii+ gri i. o"*'+ (Alat mendengar 'Aun bin Abi

lulroilalt menyebutkan dari bapalcnya).' Dalam riwayat Syu'bah dari

'Aun disebutkan, "Aku mendengar bapakku" seperti yang telah

disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang shalat.

'c,,11i lltu terdorong). Maksudnya, ia sampai kepada Nabi SAW

tanpa direncanakan. Abthah adalah tempat di luar kota Makkah,

tempat persinggahan para jemaah haji saat kembali dari Mina. Hadits

ini telah disebutkan di bab ini melalui jalur lain, yakni hadits

kesepuluh. Adapun yang dimaksudkan adalah lafazh, "Seckan-al<an

aku melihat kepada cahaya putih kedua betisnya."

Kedua puluh empat, hadits Aisyah RA tentang cara Nabi SAW
menceritakan hadits. Imam Bukhari menukil hadits ini dari Al Hasan

bin Shabah Al Bazzar Al Wasithi. Dia menetap di Baghdad dan

' Ini adalah hadits no. 3566, dan merupakan hadits kedua puluh tiga berdasarkan urutan-
urutan hadits pada bab di atas. Akan tetapi lbnu Hajar tidak memberi nomcr hadits ini
dal am penjelasannya- penerj.
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termasuk Imam ahli hadits. Sedangkan Sufyan pada sanad ini adalah

Ibnu Uyainah. Karena Al Hasan bin Shabah tidak pernah bertemu

Sufyan Ats-Tsauri. Disamping itu, Ats-Tsauri tidak menukil dan Az-

Znhi melainkan melalui perantara.

^'ar1 
lAt i:;o j (Apabila dihitung oleh seseorang niscaya ia

a kan dap at m en gh i tun gny a). Maksudnya, apabi la kalimat-kalimatnya,

atau kosa katanya, atau huruf-hurufnya dihitung niscaya bisa dihitung

hingga akhir ucapannya. Maksud pemyataan ini adalah memberi

penekanan pada tata cara beliau SAW yang perlahan-lahan dalam

menyampaikannya agar dapat dipahami dengan baik. Hadits ini adalah

hadits yang akan disebutkan sesudahnya. Para periwayat berbeda

dalam rnenukilnya, baik dalam redaksi yang panjang maupun yang

ringkas.

'ry"11 gnakkah engkau merasa takjub). Kalau dlbacayu jibu

maka berasal dari kata i jaab (takjub), dan apabila dibaca yu'ajjib
maka berasal dari kata ta jiib (heran).

:*, ; (Abu Fulan). Demikian yang dinukil oleh kebanyakan

periwayat. Iyadh berkata, "Demikianlah nama panggilan orang yang

dimaksud." Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pendapat ini tidak benar

berdasarkan alasan yang akan saya jelaskan. Sesungguhnya Aisyah

berkata kepada Urwah "Apakah engkau tidak takjub." Lalu dia

menyebutkan juga perkara yang menjadikan takjub, yaitu

perkatannya, "Aba fulan." Menurut redaksi kalimat, seharusnya

dikatakan, "Abu fulan" karena kedudukannya sebagai fa'il @elaku).

Akan tetapi Aisyah menggunakan dialek yang jarang dipraktikkan

sehari-hari. Kemudian Aisyah menyebutkan alasan yang membuat

takjub, yakni perkataann y a, "Ia datang duduk. . . ".

Dalam riwayat Al Ashili dan Karimah dinukil dengan lafazh,

"Abu Fulan", dan versi ini tidak menimbulkan permasalatran. Lalu

dari riwayat Imam Muslim dan Abu Daud diketahr.ri bahwa orang

yang dimaksud adalah Abu Hurairah RA. Imam Muslim menukil dari

Harun bin Ma'r'"rf, dan Abu Daud dari Muhammad bin Manshur Ath-
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Thusi, keduanya dari Sufyan. Akan tetapi Harun berkata, "Dari
Sufyan dari Hisyam bin Urwah." Sementara Ath-Thusi berkata, "Dari
Sufyan dan Az-Zuhri." Demikian juga dinukil oleh Al Ismaili dari
Ibnu Umar, dari Sufyan, dari Hisyam, dari Abu Ya'la, dan dari Abu
Ma'mar, dari Sufyan, dari Az-Zuhri. Hal serupa juga diriwayatkan
Abu Nu'aim dari Al Qa'nabi, dari Sufyan, dari Az-7uhri. Maka
Sufyan menerima riwayat ini dari dua guru (Hisyam dan Az-Zuhri).
Pada semua riwayat itu disebutkan bahwa orang yang dimaksud

adalah Abu Hurairah RA.

Pada riwayat Ibnu Wahab yang dikutip Al Ismaili disebutkan, I(
. i- a '., '-,",t ti .

u.J+t M a;"-p i.i 'ry" (Apakah engkau tidak takjub terhadap Abu

Hurairah, dia datang dan duduk ..). Dalam riwayat Imam Ahmad,

Muslim, dan Abu Daud, melalui jalur ini disebutkan, gri q'*tli li
?1; qfia"kkah membuatmu takjub [sikapJ dari Abu Hurairah?).

Sementara dalam riwayat Al Qabisi kata'abi ' diganti menjadi, 'ataa'
(datang). Tapi dari riwayat lain diketahui bahwa kalimat tersebut

menggunakan kunyah (nama panggilan), bukan sekadar menyebut

nama asli. Satu hal yang cukup mengherankan, Al Qabisi mengingkari
riwayat yang dinukilnya sendiri. Iyadh berkata, "Pernyataan Al Qabisi
adalah benar sekiranya dalam kalimat itu tidak disebutkan lafazh
'jaa'a '(datang)." Saya (Ibnu Hajar) berkata, karena dengan demikian
te{adi pengulangan (kata ataa danjaa'a).

Vi ,-Si (Aku sedang shalat sunah). Kata'tasbih' padakalimat

ini bermakna shalat sunah, dan kemungkinan pula dipahami

sebagaimana makna yang sebenamya, yakni berdzikir kepada Allah.
Akan tetapi makna pertama lebih tepat.

dlb 'ct\ti '^k tii jj (5"*ironya aku mendapatinya niscaya aku

akan menolalcnya). Maksudnya, aku akan mengingkari perbuatannya,

dan menjelaskan kepadanya bahwa menceritakan hadits dengan

perlahan-lahan adalah lebih utama daripada menyampaikan secara

beruntun.
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€:# L-ei' i:F- ';Li p (Rasulullah tidak pernah

menceritaknn hadits secara beruntun seperti cara kalian
menceritakannya). Maksudnya, beliau SAW tidak menyebut hadits
secara berturut-turut dan terburu-buru agar dapat dipahami dengan

baik oleh para pendengamya. Al Ismaili memberi tambahan dalam

riwayatnya dari Ibnu Al Mubarak, dari Yunus, ilr J?: e;t; oG tJr

l+r' '^;4rt t1lt dA;'*i * ht g:o ls"runsguhnya cara bicara

Rasulullah SAW adalah jelas, dipahami oleh hati).

Adapun perbuatan Abu Hurairah RA dapat ditolelir mengingat
dia memiliki riwayat yang sangat banyak. Oleh karena itu, dia
terkadang tidak dapat memperlambat penyampaian saat menceritakan
hadits.

24. Nabi SAW Matanya Tidur Tapi Hatinya Tidak

' ot' 
' ..i. \., i. n 61,*t * iot ob 4t * /re c",ti U y |r':;

Diriwayatkan oleh Sa'ad bin Mina', dari Jabir, dari Nabi SAW.

'*S W \t -u, 'A^xG JL 'fi #:St .^:L ; L*t* Gi it,
att 6 'Uu lota,) e *) qt; hr & .n' J;ri.t; U6

€ri F-,:-*r;:;;,s ,f,;t';l' :f €o; 06) ,r,L-i-
'*'J:u >u qri J;: "; ,"eij t"*,:;' '*'J* x **,
r;ri ;ti ,F;rr :t Ji; u_ iii * $" I ,'"r,*r'"r4L

,* t6-\t € 7G:Jv
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3569. Dari Salimah bin Abdurrahman, bahwa dia bertanya

kepada Aisyah RA, "Bagaimana shalat Rasulullah SAW di bulan

Ramadhan?" Aisyah menjawab, "Beliau tidak mengerjakan pada

bulan Ramadhan maupun bulan-bulan lainnya melebihi 11 rakaat.

Beliau shalat 4 rakaat dan jangan tanya tentang kebagusan dan

panjangnya. Kemudian beliau shalat 4 rakaat dan jangan tanya tentang

kebagusan dan panjangnya. Kemudian beliau shalat 3 rakaat. Aku
berkata, 'Wahai Rasulullah, engkau tidur sebelum melaksanakan

shalat witir?' Beliau SAW bersabda, 'Kedua mataku tidur tapi hatiku

tidak tidur'."

.'ellr UL{i i; rtL :grl'Ju's i';i'rL |&b"11 :Jw

ht ,* 4r, ,& ajA ali att rri- &'i;"
\'t &i '7e i*\t d-s, ,"h ,s.\r ;t* *.t *;

.r,Ar J\:;e" ; 1'f i,t? 'er,

3570. Dari Syarik bin Abdullah bin Abu Namir, aku mendengar

Malik bin Anas bercerita kepada kami tentang malam saat Nabi SAW
diperjalankan (isra') dari masjid Kabah, "Tiga orang mendatangi

beliau sebelum diturunkan wahyu kepadanya 
-sementara 

beliau tidur
di Masjidil Haram- Yang pertama di antara mereka berkata, 'Orang

yang bagaimana dia di antara mereka?' Yang pertengahan di antara

ketiganya berkata, 'Dia sebaik-baik mereka'. Yang terakhir berkata,

'Ambillah orang terbaik di antara mereka'. Maka demikianlah

kejadiannya. Lalu beliau tidak melihat mereka hingga akhirnya

mereka datang di suatu malam sebagaimana dilihat oleh hatinya. Nabi

cr?
4)-9

t ,/
aLi

FATEIUL BAARI " T73



SAW tidur kedua matanya dan tidak tidur hatinya. Demikianlah para

nabi, mata mereka tidur tapi hati mereka tidak tidur. Lalu Jibril
mengambilnya kemudian membawanya naik ke langit."

Keterangan Hadits:

(Bab Nabi SAW matanya tidur tapi hatinya tidak tidur). Dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan, "Kedua matanya tidur dan hatinya

tidak tidur. "

/E t;\ U. ? b (Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mina' dari

Jabir). Riwayat ini disebutkan melalui sanad yang maushul pada

pembahasan tentang berpegang kepada Al Qur'an dan Sunnah dengan

redaksi yang panjang.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menukil hadits Aisyah RA
tentang shalat malam beliau, lalu di bagian akhir dikatakan, "Aku
berkata, 'Wahai Rasulullah, engkau tidur sebelum shalat witir?'
Beliau SAW bersabda, 'Kedua mataku tidur tapi hatiku tidak tidur'.
Masalah ini telah dibahas pada bagian shalat sunah. Dan telah

disebutkan juga hadits Ibnu Abbas mengenai shalat beliau SAW di
malam hari. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan sebagian hadits

Syarik dan Anas tentang peristiwa mi'raj. Hadits ini akan disebutkan
lagi dengan redaksi lebih lengkap pada pembahasan tentang tauhid.

Hadits Syarik diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui Ismail,
dari saudaranya. Ismail yang dimaksud adalah Ibnu Abi Uwais.
Sedangkan saudaranya adalah Abu Bakr Abdul Humaid. Adapun

Sulaiman (yakni guru Abdul Humaid dalam riwayat ini) adalah lbnu
Bilal.

.t,,,-.y' erJJ 'o*8 (Tiga orang mendatangi beliau). Mereka adalah

malaikat, namun saya belum mendapat keterangan pasti tentang nama-

nama mereka.
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n6 |dii Sut gong pertama di antara mereko berknta, 'Orang

yang bagaimana dia...'). Kalimat ini memberi asumsi bahwa beliau
sAw tidur di antara dua orang atau lebih. Bahkan sebagian sumber
mengatakan beliau tidur di antara pamannya, Hamzah dan Ja'far bin
Abu Thalib.

4 Ui'6.i (Maka demikianlah kejadiannya). yakni kisah

tersebut. Maksudnya, tidak terjadi sesuatu pada malam itu selain yang
telah disebutkan.

,s?i W tiE ,? (Hingga mereka datang kepadanya pada

malam lain). Yatai sesudah itu. Dari sini terjawab kemusykilan yang
terdapat pada kalimat, "sebelum diturunkan wahyu kepadanya",
seperti yang akan dijelaskan pada tempatnya.

u,kj ,& ?"- ri it:3 us.u pi * ht & ,i6 ,1^$i -st- g
Wy'eUS 13 &i ir; iU;-fr (Sebagaimana ditihat oleh hatinya. Nabi

SAI{ kedua matanya tidur dan hatinya tidak tidur. Demikianlah para
nabi, mata mereka tidur tapi hati mereka tidak tidur). pemyataan

serupa telah dinukil dari ubaid bin Umair pada awal pembahasan
tentang bersuci. Hal seperti ini tidak mungkin berdasarkan pendapat
semata. Perkara ini sangat jelas menjadi kekhususan beliau di antara
umatnya. Akan tetapi AI Qudha'i mengklaim bahwa hal tersebut juga
menjadi kekhususan beliau di antara para nabi. Tapi kedua hadits di
atas menolak pendapatnya. Masalah ini telah diulas pada pembahasan
tentang tayammum ketika membahas hadits Imran sehubungan
dengan kisah wanita pemilik dua bejana, khususnya yang berkaitan
dengan keadaan Nabi SAW yang kedua matanya terlelap tapi tidak
dengan hatinya.
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25. Bukti-bukti Kenabian dalam Islam

J* dtet;s'#1 ,rt; o(tcL iJu:c'';'*
'-.-2t,'J')orr r;1 ;- |#t#\6 -J g *': {'?ttt'J.,

i:l'v 6,",r i l"( tK :#)t 
"ii'rt 

e wl w 6';
:6 q &j *\t J:" |tJ;, u;'t o.s,)- f it y6

--"lC J-.*., a-'1 , J:9 -r\ -ql J,.*es t-r,S iat+-dld --}r-l.,.*r- G>
" 

. 
-'. / 

' t -

a-*':J? *'ryiit* "1r'a*r 
T.b"* e';.t

iyi '; iJs -,*r t5 ,6J"H| ;At ,1 .V; ,s'*u ,iri:ir

*r.;1ai:i tlT ,Le ,iai iJv tu iC'ol irJ,;- r;

f;. i *i; €*jy\'e i,r;, *i,Jb'i
d,t-, ,i;r-,'# tit F ix * ,6* tt truL'$)
,. , ,

€ ,d.,u y 'i1 :uwtirir ui,qdI',;;tt;t&,
f iP ) A #t d .lN, 1'y-:'.lsto(ir 

';1ro$i;

& 6ii',4,iki;J p i' J;, r11 :iv *i *\t *
't**:L qlt,b.'^t:"r;,*., y \t * Ut q,rte;it

c.J ,;pj,t'/st e.'# Wt4;6 ,*? r1ft '^x:'; ,6
'n'fi p ;rr;y, rx tsk 6a ,6-s, & ta,';6ri Atbe
'1.,'#i'*ctit^,icd.:#' 4U\ter vy uU y

'r|"rf ,rn6r ;i14,usrp\f 'it &;stt $tt ue
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t;J-i')'.*:tt r.it;t +?rat 3ri iur ,s* .tr*)*A
3571. Dari Abu Raja', Imran bin Hushain menceritakan kepada

kami, bahwa mereka bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan, lalu
mereka tetap melanjutkan perjalanan pada malam harinya dan ketika
mendekati subuh mereka pun beristirahat. Temyata mereka
dikalahkan oleh mata mereka (ketiduran) hingga matahari telah tinggi.
Orang pertama yang terbangun dari tidurnya adalah Abu Bakar --dan
Rasulullah SAW tidak dibangunkan dari tidurnya hingga beliau
terbangun (sendiri)- lalu Umar terbangun. Abu Bakar duduk di sisi
kepalanya dan bertakbir dengan suara keras hingga Nabi SAW
terbangun. Beliau pun singgah dan shalat Subuh mengimami kami.
Namun, seorang laki-laki menyingkir dari orang-orang dan tidak
shalat bersama kami. Ketika selesai shalat beliau SAW bertanya,
'Wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk shalat bersama kami?'
Orang itu berkata, 'Aku junub'. Maka Nabi SAW memerintahkannya
untuk tayammum menggunakan sha'ld (permukaan bumi yang suci)
kemudian shalat. Rasulullah SAW menempatkanku di antara
rombongan penunggang yang berada di hadapan beliau. Akhirnya
kami merasa sangat haus. Ketika kami sedang berjalan tiba{iba kami
mendapati seorang wanita yang menjulurkan kakinya di antara dua
bejana. Kami bertanya kepadanya, 'Dimana air?' Dia menjawab,
'Sungguh tidak ada air'. Kami berkata, 'Berapa jauh jarak antara
keluargamu dengan air?' Dia menjawab, 'Perjalanan sehari semalam,.
Kami berkata, 'Berangkatlah menemui Rasulullah SAW'- Dia berata,
'Apakah itu Rasulullah?' Kami pun tidak mengusiknya hingga kami
menghadapkannya kepada Nabi SAW. Dia menceritakan kepada
beliau seperti yang diceritakannya kepada kami. Hanya saja dia
mengatakan kepada beliau bahwa dirinya memiliki anak-anak yatim.
Nabi SAW memerintahkan (mengambil) kedua bejana milik wanita
itu, lalu mengusap mulut kedua bejana itu. Lalu kami minum dengan
penuh kehausan sebanyak 40 orang hingga kami merasa puas. Setelah
itu kami memenuhi setiap bejana yang ada pada kami dan kantong-
kantong air. Hanya saja kami tidak memberi minum unta. Sementara
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ia hampir-hampir tumpah karena penuh. Kemudian beliau SAW
bersabda, 'Kumpulkanlah apa yang ada pada kalian'. Maka
dikumpulkan sisa-sisa makanan dan kurma untuk wanita itu. Sampai

ia mendatangi keluarganya dan berkata, 'Aku bertemu manusia

penyihir paling mahir. Atau dia adalah nabi seperti yang mereka

katakan'. Maka Allah memberi hidayah (petunjuk) kepada kaum itu
dengan sebab wanita tersebut. Dia masuk Islam dan mereka pun

masuk Islam."

,61'nl-'t qf iu' -* 
tat ;f :Jv *; i,r '.*, ;i Vi;aV, :'r J 

" 
,

, .'l c ,c rre.t..i,',..:./rr, t,.,...,1
,a,11 ',,'l ;;'A & dl J;,i,i rt,y, ./ o*- ffp ,rt:':l)\'i-l

ia;;'ri y\L.x''J,; r;* 'r? ,i\ .:si;Z Jtt'.i.ate'*

:v:"
3572. Dari Qatadah, dari Anas RA, dia berkata, "Didatangkan

air kepada Nabi SAW sementara beliau berada di Zaura'. Beliau
meletakkan tangannya di air, maka air pun memancar di antara jari-
jari tangannya. Orang-orang pun berwudhu." Qatadah berkata kepada

Anas, "Berapa jumlah kalian?" Dia berkata, "300 orang, atau sekitar
300."

b ir , L ;r' J )', ,i?: :Jti ';fi A i,t i *', euu ,.j , -it: if.t J r-."t Iq|i, .It ,rl- irl Ji, Uf,
it J i, glu'r rl.t*r'* ;rb,r)lt Ji; e': try *i*lt:-*Jjlu ,kitit* uwj rr-i,-

I I z zz z.drt €f ,r-e_f *:+;,,^a
iot &

c . c tx.'..?. I o1.1 tc t,n .,,t 1-r:-*.t ar, t l rlJl c-1lj ca:.. ljt-biz- Ol .
c . c tx.'..?. I o1.1 tc t,n .,,t 1-
>,.5 ;,t $ rlJl c,.,-l j ca-,, I jt-b.;p- dl ,-/

t ';ii ,r:yli ,tl1t eU5 ,,t'

.i--T re r, tp,; & u1tT" *;Wi
,a .. 'i. t .'n. la
.b i :> -Ul lj

t...1.. o1.1, i. ).', t....1 tz.i
o-tc fbJ 4.le dJll slp dll df l e_f ,r*-y. I-t/.,

,fJr
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3573. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Aku melihat

Rasulullah SAW saat shalat Ashar tiba. Maka air dicari, tetapi mereka

tidak mendapatkannya. Lalu didatangkan kepada Rasulullah SAW air

wudhu. Maka beliau meletakkan tangan di bejana tersebut. Beliau pun

memerintahkan orang-orang untuk berwudhu darinya. Aku melihat air

keluar dari bawah jari-jari beliau. Orang-orang pun berwudhu sampai

orang yang terakhir di antara mereka."

'i '.',.:L i,r *Ut cr:Jts *; hr 'qr 
!.6 / ii"*l-- J _- (.,

. .. . : '. ,c 
tz-

o)-*4 o:i l..ittju ,oali**i yJ"('o,..'1 o*1tAi P G
'.o o ".. . .' ,- , "

q ,*ie; lra:t t ,trr'duu ob:;-it; tr'.u-- ,t itL:r

iitr' \ai'r'i,U? pi y \, -u'oer i",*iu, # :"
+r-ix. ;'r'rat"tu? ,tb? tj; :Jv i ,Cat ,p

.i:;:'ri o; t;si ,1*)r u
3574. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, 'Nabi SAW pernah

keluar pada sebagian perjalanannya bersama sebagian sahabatnya.

Mereka berangkat dengan berjalan. Lalu waktu shalat tiba dan mereka

tidak mendapatkan air. Lalu salah seorang laki-laki dari rombongan

itu berangkat dan kembali membawa bejana kayu berisi sedikit air.

Nabi SAW mengambilnya lalu berwudhu. Kemudian beliau

membentangkan empat jarinya dalam bejana tersebut. Setelah itu
beliau bersabda, 'Berdirilah kalian dan berwudhulah'. Orang-orang

pun berwudhu hingga terpenuhi air wudhu yang mereka inginkan-

Sementara jumlah mereka adalah 70 orang atau sekitar itu."

'.t,
tJ rJ.r .r

u5 '; ?w i>'*St ,>rzl :Jv'o,- ht q, i, V * f
* \' * e' d! ii,4'r,A;,*;ir o ;!.it ;-;
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t-1.2 . I I cz
(4-e5 A29 -b*)-

:';;'.(G
3575. Dari Humaid, dari Anas RA, dia berkata, "Waktu shalat

telah tiba, maka orang-orang yang rumahnya dekat dengan masjid,

berdiri dan pergi berwudhu, dan tersisa beberapa orang. Lalu

didatangkan kepada Nabi SAW bejana terbuat dari batu yang berisi

air. Beliau meletakkan telapak tangannya, tetapi bejana itu terlalu

kecil sehingga beliau tidak bisa membentangkan telapak tangannya di

dalam bejana itu. Maka beliau mengumpulkan jari-jari tangannya, lalu

meletakkannya di dalam bejana." Aku berkata, "Berapakah jumlah

mereka?" Dia menjawab, "80 orang."

'*;iY t::* A ,jo rl(r ,1 itit i:F utlt}a*A"
'r4ittt g* ,:?1, CiU'Cr; .':l;'i. ;. t1 'tt o*'ti
'i ,Jv r}f '3 |J .rf(";'t 6.# .)iit )dk :\bi';.

.iu i:p.'# e?,ut{ -lii uv &
3576. Dari Salim bin Abi Al Ja'd, dari Jabir bin Abdullah RA,

dia berkata, '?ada peristiwa Hudaibiyah, orang-orang mengalami

kehausan. Sementara di hadapan Nabi SAW terdapat bejana yang

terbuat dari kulit. Beliau berwudhu dan orang-orang bergegas

menghampirinya. Beliau bertanya, 'Ada apa dengan kalian? 'Mereka

berkata, 'Kami tidak memiliki air untuk berwudhu maupun minum,

kecuali apa yang ada di hadapanmu'. Beliau meletakkan tangannya di

dalam bejana itu. Maka air pun memancar deras di antara jari-jari

18O _ TATHUL BAARI



tangannya, seperti mata air. Kami pun minum dan berwudhu." Aku

berkata, "Berapa jumlah kalian?" Dia menjawab, "Sekiranya kami

berjumlah 100 ribu orang, niscaya akan cukup bagi kami. Saat itu

kami berjumlah 1.500 orang."

{ri z--tAt t; k ,'Js & ?nr oy, :t;t ,F otL\ g *
Ut'*",i:); U'!7 f 6 Gs?,\4'A0'iy ?;;
,it ey'1|a*l:urv ,it #' ,* rr-') *\t Jt"

.t*.15, --r:-v'ti- -t;tA-:, 'f #i".t ; ,y 
" 

&a
3577. Dari Abu Ishaq, dari Al Bara' RA, dia berkata, "Jumlah

kami pada peristiwa Hudaibiyatr adalah l.400 orang. Sementara

Hudaibiyah adalah sumur. Kami menimbanya hingga tidak

meninggalkan satu tetes pun. Maka Nabi SAW duduk di tepi sumur

lalu minta dibawakan air. Beliau SAW berkumur-kumur lalu

mengeluarkannya di sumur itu. Lalu kami diam beberapa lama.

Kemudian kami pun mengambil air darinya hingga puas dan kami

juga memberi minum -atau datang minum- hewan-hewan

tunggangan kami."

Keterangan Hadits:

(Buhi-bukti kenabian dalam Islam). Kata 'alaamaat adalah

bentuk jamak dari kata alaamat (tanda atau bukti). Imam Bukhari

menggunakan kata ini, karena kandungan hadits-hadits yang

disebutkannya lebih umum atau lebih luas daripada mukjizat maupun

karamah.

Perbedaan keduanya, bahwa mukjizat bersifat lebih khusus,

karena disyaratkan adanya tantangan dari seorang nabi kepada siapa

yang mendustakannya, seperti mengatakan, "Apabila aku melakukan

yang demikian, apakah engkau mengakui kebenaranku?" Atau orang
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yang menantangnya berkata, "Aku tidak membenarkanmu hingga

engkau melakukan hal ini-..." Selain itu, disyaratkan juga bahwa jenis

tantangannya adalah perkara yang tidak mampu dilakukan oleh
manusia menurut kebiasaan yang berlaku. Kedua jenis perkara ini
telah terjadi pada diri Nabi SAW di beberapa tempat.

Dinamakan'mukjizat' (menjadikan lemah), karena kelemahan

dan ketidakmampuan seseorang yang dihadapkan untuk
menentangnya. Mukjizat Nabi SAW yang paling mayhur adalah Al
Qur'an. Sebab Nabi SAW menantang bangsa Arab 

-padahal 
mereka

adalah orang-orang paling fasih dan memiliki kemampuan tinggi
untuk menggubah kalimat- agar mendatangkan satu surah yang

sepertinya. Namun, mereka tidak mampu, meski antara mereka dan

beliau terdapat permusuhan dan pertentangan yang sangat hebat.

Sampai sebagian ulama berkata, "Surah paling pendek dalam Al
Qur'an adalah, 'inna a'thainaakal knutsar', maka semua surah dalam
Al Qur'an yang kadarnya sama dengan 'inna a'thainaakal kautsar',
baik satu ayat atau lebih, atau kurang dari satu ayat, maka ia masuk
bagran yang dijadikan sebagai tantangan. Dari sisi ini, maka jumlah
mukjizat Al Qur'an sangatlah banyak.

Mukjizat Al Qur'an dari sisi keindahan susunannya, keserasian

kata-katanya, peringkasan pada tempat yang dibutuhkan, dan .

kejelasan dalam penyampainnya sangat jelas, selain keindahan
iramanya dan keunikan metode penyampaiannya, padahal ia
menyelisihi kaidah-kaidah pantun dan prosa yang dikenal saat itu.
Terlebih lagi bila ditambahkan kandungan isinya yang mencakup
berita-berita ghaib mengenai kisah umat-umat terdahulu, yang hanya

diketahui individu-individu tertentu di kalangan Ahli Kitab. Padahal

tidak diketahui bahwa Nabi SAW pernah berkumpul dengan salah

seorang mereka, dan tidak pula menimba ilmu dari mereka. Begitu
pula berita yang akan terjadi, dan telah terjadi seperti yang

diberitakan, baik pada masa beliau SAW maupun sesudahnya,

disamping keagungan saat membacanya, rasa khusyr' bagi yang

mendengamya, tidak adanya rasa bosan bagi yang membaca maupun
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yang mendengarnya, mudah dihafal, diajarkan serta diucapkan. Tidak

ada seorangpun yang mengingkari hal-hal tersebut, kecuali orang yang

bodoh dan angkuh.

Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa Al Qur'an
adalah mukjizat Nabi SAW yang paling agung. Adapun di antara

mukjizat Al Qur'an yang paling nampak adalah kekekalan dan

keberlangsungannya. Diantaranya, tantangan Al Qur'an terhadap

orang-orang Yahudi untuk mengharapkan kematian. Namun, tidak

seorang pun di antara mereka yang menyanggupi dan menerima

tantangan itu sejak zamar, dahulu hingga sekarang. Padahal mereka

sangat keras memusuhi agama ini dan berambisi merusak serta

menentangnya. Maka yang demikian merupakan mukjizat yang paling

nyata.

Adapun mukjizat selain AI Qur'an, seperti air yang keluar dari

sela-sela jari beliau, makanan menjadi banyak, bulan terbelah, benda

mati yang berbicara. Diantaranya terjadi karena adanya tantangan, dan

yang lain terjadi untuk menunjukkan kebenaran beliau SAW tanpa

didahului suatu tantangan. Namun, semua itu memberi kepastian

tentang terjadinya hal-hal luar biasa pada diri beliau. Sebagaimana

kepastian adanyd kedermawanan pada diri Hatim dan keberanian Ali
RA. Meski sebagian mukjizat-mukjizat itu bersifat zhanni (dugaan)

dan dinukil melalui khabar ahad (iwayat yang dinukil oleh orang

perorang). Namun, sebagian mukjizat Nabi SAW telah masyhur dan

dinukil oleh orang-orang dalam jumlah yang banyak.

Sebagian besar mukjizat Nabi SAW telatr mencapai tingkat

qath'i (pasti) bagi mereka yang memiliki pengetahui tentang atsar,

serta menaruh perhatian terhadap riwayat tentang sejarah hidup beliau.

Meskipun bagi selain mereka tidak mencapai tingkat seperti itr.r,

karena minimnya perhatian akan hal tersebut. Bahkan, jika ada yang

mengklaim bahwa kebanyakan peristiwa-peristiwa itu mencapai

tingkat qath'i (pasti) melalui analisa yang cermat, maka pernyataan itu

masih sangat mungkin dibenarkan. Sebab tidak diragukan lagr, bahwa

para periwayat telah menceritakan berita-berita ini secara global pada
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setiap fase periwayatan. Lalu tidak diketahui adanya pernyataan yang

menyalahi dan mengingkari berita-berita tersebut dari seorang sahabat

maupun genarasi sesudah mereka. Maka orang yang tidak

menceritakannya di antara mereka, sama hukumnya seperti orang

yang menceritakan, karena mereka tidak diam terhadap perkara yang

batil.

Kalaupun dikatakan sebagian mereka telah mengingkari atau

menganggap cacat orang yang meriwayatkan peristiwa tersebut, maka

pengingkaran ini terbatas pada kejujuran periwayat, menuduhnya

berdusta, tidak yakin akan akurasi riwayatnya, meragukan kekuatan

hafalannya, atau menuduhnya telah keliru. Namun, tidak ditemukan

seorang pun di antara mereka yang meragukan riwayat yang dinukil,

sebagaimana yang mereka lakukan dalam hal-hal lain, seperti hukum,

adab, huruf Al Qur'an, dan lain-lain.

Al Qadhi Iyadh telah menjelaskan dengan baik tentang apa yang

saya sebutkan di atas, bahwa sebagian berita dianggap qath'i (pasti)

oleh sebagian ulama, tetapi tidak demikian bagi sebagian yang lain,

seperti sebagian ahli fikih dari kalangan madzhab Imam Malik
mengatakan bolehnya niat dari awal Ramadhan (sesuai madzhab

Imam Malik), berbeda dengan madzhab Imam Syaf i yang

mewajibkan berniat pada setiap malam bulan Ramadhan. Menurut .

mereka, pandangan Imam Malik tersebut telah dinukil melalui jalur

mutawatir. Demikian juga pandangan Imam Malik yang mewajibkan

mengusap seluruh kepala saat wudhu, berbeda dengan pendapat Imam

Syaf i yang membolehkan mengusap sebagiannya. Begitu pula

madzhab keduanya mewajibkan berniat di awal wudhu, dan

mensyaratkan adanya wali dalam penikahan, dimana pendapat ini
menyelisihi pendapat Abu Hanifah. Namun, bila ditemukan sebagian

atrli fikih yang tidak mengetahui hal-hal tersebut mengingkarinya,

maka tidak bisa dijadikan alasan untuk menolaknya, terlebih lagi bila
pengingkaran itu berasal dari orang-orang yang tidak mengenal fikih.

Imam An-Nawawi menyebutkan pada mukaddimah kitab Syarh

Muslim, bahwa jumlah mukjizat Nabi SAW lebih dari 1.200 mukjizat.
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Sementara Al Baihaqi berkata pada kitab Al Madkhal bahwa mukjizat

beliau mencapai 1.000 mukjizat Az-Zahidi (salah seorang ulama

madzhab Hanafi) berkata, "Telah tampak pada diri beliau sebanyak

1.000 mukjizat." Ada pula yang mengatakan 3.000 mukjizat. Sebagian

ulama, diantaranya Abu Nu'aim, Al Baihaqi, dan lainnya telah

memberi perhatian khusus untuk mengumpulkan mukjizat-mukjizat
tersebut.

(Dalam Islam). Yakni sejak diutus sebagai nabi dan seterusnya,

bukan sebelumnya. Kejadian-kejadian luar biasa pada diri beliau

SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, dan bahkan sebelum

kelahirannya, telah dirangkum Al Hakim dalam kitab Al lklil, Abu

Sa'id An-Naisaburi dalam kitab Syaraf Al Mushthafa. Abu Nu'aim dan

Al Baihaqi dalam kitab Dala'il An-Nubuwwah. Sebagiannya akan

disebutkan di tempat ini, sehubungan dengan kisah Zaid bin Amr bin
Nufail ketika keluar untuk mencari agama yang benar. Sebagian lagi

telah disebutkan pada kisah Waraqah bin Naufal dan Salman Al
Farisi. Saya telah menyebutkan pula pada bab "Nama-nama Nabi
SAW", kisah Muhammad bin Adi bin Rabi'ah tentang sebab yang

menjadikan dirinya diberi nama Muhammad. Di antara kejadian yang

cukup masyhur adalah kisah Bahira, sang rahib. Kisah ini tercantum

dalam kitab Sirah lbnu Ishaq.

Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab Ad-Dala'il dari jalur

Syu'aib (yakni Ibnu Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al Ash),

dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, Ji3J- ?tt |r ililr'r*. ois

+ (Pernah di Marr Azh-Zhahran terdapat seorang rahib bernama

Ish...). Dia menuturkan cerita yang didalamnya disebutkan bahwa dia

memberitahu kepada Abdullah bin Abdul Muthallib 
-pada 

malam

kelahiran Muhammad SAW- bahwa anaknya akan menjadi nabi bagi

umat ini. Disamping itu ia menyebutkan sejumlah sifat-sifat nabi yang

akan muncul tersebut.

Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Muawiyah bin Abi
Sufyan, dari bapaknya, bahwa Umayyah bin Abi Shalth berkata

"L
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kepadanya, 'H.*l-;+ #t efi ,;r.,{j6 :.r:lr *1 ;el'i'ot
qq'yi'n!'-,y''Jti ,:6 y g ,t ,fi d,3* i ;$ ;i $i'ck'2 ,s'x.
lli 6:;t 9lc; lt ,ry):\i')tE'fii11,&) ;. *t ui:*u,"4'$ U
L-it ,ir$ri ',* 'olt r;i i,Sus ,e *\ 'ai "t:;,1 'u; t:Ji , oqi:, ;1 

'Su t;.
tliki'j'$ 6"$:;i* J,-i4i c,Q; ul,at:i6 sarl-- r; c:u,{
it-t * q.,t C.(Sesungguhnya aku mendapati dalam kitab-kitab

tentang sifat nabi yang akan diutus di negeri kita. Aku pun mengira

bahwa nabi itu adalah aht. Kemudian tampak bagiku bahwa ia
berasal dari bani Abdi Manaf. Aku pun memperhatikan namun tidak

mendapati seseorang yang memiliki memiliki akhlak nabi tersebut

kecuali Utbah bin Rabi'ah. Hanya saja tidak ada wahyu turun

kepadanya meski usianya telah lewat 40 tahun. Maka aku mengetahui

bahwa nabi yang dimalaud adalah selain dirinya." Abu Sufyan

berkata, "Ketika Muhammad diutus, aku pun menceritakan hal itu
kepada Umayyah. Maka dia berkata, 'Ketahuilah, sungguh dia benar,

maka itulah'. Aku berkata kepadanya, 'Lalu engkau, apakah yang

menghalangimu (untuk mengikutinya)?' Dia berkata, 'Rasa malu

terhadap wanita-wanita Tsaqif. Sebelumnya aku memberitahu merekn

bahwa alailah nabi itu. Lalu bagaimana bila kemudian aku menjadi

pengikut seorang pemuda dari bani Abdi Manaf).

Ibnu Abi Ishaq meriwayatkan dari hadits Salimah bin Salamah

bin Waqsy, dan dinukil oleh Imam Ahmad 
-serta 

di shahihkan oleh

Ibnu Hibban dari jalur Imam Ahmad- dia berkata, t:9$t'U 3q $ oe

rlJ;j (Kami pernah memiliki tetangga Yahudi di Madinah. Lalu ia

keluar kepada kami 
-beberapa 

waHu sebelum pengutusan Nabi

i
r

i
I
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SAIY- dan menyebutkan kebangkitan, surga serta neraka. Kami
bertanya kepadanya, 'Apalah tandaianda hal tersebut?' Dia berkato,
'Keluarnya seorang nabi yang diutus dari negeri ini' -dia
mengisyaratkan ke Makkah- Mereka berkata, 'Kapankah hal itu
terjadi? "' Dia berkata, "Yahudi itu melihat ke langit -dan aku

adalah orang paling muda di antara mereka- lalu berkata, 'Jika

anak kecil ini menghabisknn usianya niscaya ia akan bertemu

dengannya'." Dia (Salimah) berkata, "Siang dan malam pun berlalu,
sampai Allah mengutus Nabi-Nya sementara dia masih hidup. Maka
kami beriman kepada nabi tersebut sementara dia sendiri
mengingkarinya karena angkuh dan dengki.").

Ya'qub bin Sufyan menyebutkan melalui sanad yang hascn dan

Aisyah, dia berkata, pr 9.1,:td' 4!' /n W,k!Q""€tr[-ue
,'Jtt .'& r ,'j6 {'!',i uu' € 'n)"y u_1";*; t;-:J6'l-, * io, *
f 6-f 'o\,# e';t ,b* f G.,\1\i:*A1:rr' 6f Crl!
.,_.ri;ir y i i' 1li] 

'ni""3 !&|ry r1U rrip:,6 ,^;t * tU *j',y;,
W ?,;tar Iriir,ei, rlsi,i<s *?6 yi Jl # U'*ir #,s,itc
?r{.;;1'o;ol iirri uf f:}'FV,,p:r.t €.,tifit *s iS,6't,*

e)ltt o:.,,:t;tr f 6fr LH @"rnah seorang yahudi menetap di

Makkah. Pada malam Nabi SAW dilahirknn, dia berkata, 'Wahai

kaum Quraisy, apakah ada anak yang dilahirkan pada kalian malam

ini?'Mereka menjawab,'Kami tidak tahu'. Dia berkata,
'Sesungguhnya malam ini dilahirkan nabi umat ini. Di antaro kedua

tulang pangkal bahunya (pundaknya) terdapat tanda. Ia tidak
menyusu selama dua malam karena lfrit meletakkan tangannya di
mulut bayi itu'. Orang-orang pun bergerak mencari informasi, hingga
dikatakan bahwa Abdullah bin Abdul Muthallib telah mendapatkan

seordng anak. Yahudi tersebut pergi bersama mereka menemui ibu si
bayi, lalu sang ibu mengeluarknn bayinya kepada mereka. Ketikn si
Yohudi melihat tanda yang dimaksud, maka ia pun jatuh pingsan.

Setelah itu dia berkata, 'Hilanglah kenabian dari bani Israil. lfibhai
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kaum Quraisy, sungguh ia akan menguasai kamu sepenuhnya, dan

beritanya akan keluar sampai ke timur dan barat'.).

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa kisah-kisah yang serupa

sangat banyak.

Di antara bukti-bukti kenabian beliau SAW yang tampak saat

kelahiran dan sesudahnya, tercatat dalam riwayat yang dinukil Ath-
Thabarani dari Utsman bin Abi Al Ash Ats-Tsaqafi, dari ibunya,

bahwa ia hadir saat Aminah (ibu Nabi SAW) akan melahirkan. Dia
berkata, "Aku pun melihat bintang-bintang mendekat hingga aku

berkata bintang-bintang akan jatuh padaku. Ketika selesai melahirkan,

keluar darinya cahaya yang menerangi rumah dan pemukiman."

Riwayat ini didukung oleh hadits Al Irbadh bin Sariyah, dia berkata,

"Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, b;: 4t i4 lt * dl
,€r,*'a1ar: ,e,r.t eii*t' ;1,,^.i'*'€ ?63 ,a* q,S't;;:i 1:ti

*t * ir' ,p :t J?j"rl oyl ,g-i- ;.JJr e#i u:i;t ,oi, g1r ji s:i:t:t

9u-lr.lr 
-):*i I L;Af ()j ebi't ir, (sesungguhnya aku Abduilah

[hamba AllahJ dan penutup para nabi sementara Adam masih

berbaur berada pada tanah liatnya. Aku akan mengabarkan kepada

kalian mengenai perkara itu; 'Akulah doa bapakku lbrahim, berita
gembira Isa tentangku, mimpi ibulu yang dia lihat. Demikian pula'
ibu-ibu para nabi bermimpi'. Sesungguhnya ibu Rasulullah SAW

ketika melahirknn, dia melihat cahaya yang menerangi istana-istqna

Syam ). Riwayat ini dinukil oleh Imam Ahmad dan dinyatakan shahih

oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim. Riwayat senada juga terdapat dalam

hadits Abu Umamah yang dikutip Imam Ahmad. Ibnu Abi Ishaq

meriwayatkan dari Tsaur bin Yazid dari Khalid bin Ma'dan, dari

sahabat-sahabat Rasulullah SAW seperti itu, dia berkata, 'i c,trt*1

7r1tJt 6a\1 q 6H. (Cahaya itu menerangi Bashra di wilayah Syam).

trbnu Hibban dan Al Hakim meriwayatkan tentang kisah

penyusuan Nabi SAW dari jalur Ibnu Ishaq --melalui sanadnya-
hingga Halirnah As-Sa'diyah, dan di dalamnya terdapat sejumlah
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mukjizat, diantaranya air susunya yang menjadi banyak, untanya yang

tiba-tiba menghasilkan susu padahal sebelumnya sangat kurus,

keledainya yang berjalan dengan cepat, serta air susu kambingrya

yang melimpah, tanah pertaniannya yang menjadi subur, tanamannya

yang tumbuh cepat, dan pembelahan malaikat dada beliau SAW.

Mukjizat yang disebutkal paling akhir dinukil oleh Imam

Muslim dari hadits Anas, e"S"'$t ,t"b'otfli-Ji * n, ;l;t oi

.et, .rriill t'y; ,u ,'J6 fu e epe ,qs *'oi ,:a,F 6ii6 oriir
i.jtk';rtJ:t 1;;r'i ,iy::6rfti * e'&'j (sesungguhnya

Nabi SAW didatangi oleh Jibril saat beliau bermain bersama anak-

anak, Jibril memegang lalu merebahknnnya. Kemudian Jibfl
membelah dadanya dan mengeluarkan segumpal daging seraya

berkata, 'Ini adalah bagian syetan dari dirimu'- Setelah itu Jibril
mencucinya di bejana emos dengon air zamzam. Lalu Jibril
m en gumpulkannya dan mengembalikan ke tempatnya.) -

Dalam hadits Makhzum bin Hani' Al Makhzumi dari bapaknya

yang telah berusia 150 tahun, dia berkata "Ketika malam di mana

Rasulullah SAW dilahirkan, rumah megah milik kaisar rusak dan

terjatuh darinya 14 bagian yang menjulur keluar, api Persia padam

padahal sebelumnya tidak pernah padam selama 1000 tahun, danau

Saawah meluap, lalu Mubidzan melihat unta menuntun kuda

menyeberangi sungai Dajlah lalu berpencar di negerinya. Pada

harinya, Kaisar merasa risau atas apa yang terjadi. Dia pun bertanya

kepada para ulama di kerajaannya mengenai hal itu- Lalu disebutkan

kisah selengkapnya sebagaimana dinukil oleh Ibnu As-Sakan dalam

selainnya di kitab Ma'rifat Ash-Shahabah.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan sekitar 50 hadits,

diantaranya:
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Pertama, hadits Imran bin Hushain tentang kisah wanita pemilik

dua bejana air. Mukjizat dalam hadits ini adalah memperbanyak air

yang sedikit karena keberkahan Nabi SAW. Hadits ini telah dijelaskan

pada pembahasan tentang tayammum.

)iji"fir16Y qf (Kami 40 orang minum dalam keadaan

haus). Maksudnya, kami saat itu berjumlah 40 orang. Dalam riwayat

Al Kasymihani disebutkan, gp-eif di**r letak kesesuaiannya dengan

teks hadits cukup jelas.

'r1i6S qt (Ia hampir-hampir mengalir).Iyadh menukil dari

sebagian periwayat dengan lafazh 'tabishshu', berasal dari kata

'bashiish' yang bermakna kilapan. Tapi maknanya cukup sulit

diterapkan di tempat ini. Karena dalam hadits itu disebutkan kata-kata

penuh. Maka keadaannya yang mengalir karena penuh cukup jelas.

Tapi keberadaannya yang mengkilap karena penuh tidak memiliki

keserasian. Ibnu At-Tin berkata, "Makna lafazh'tabidhdhu', yakni

pecah. Dikatakan, "badhdhal maa' minul 'ain", yakni, air keluar dari

mata air. Demikian juga dikatakan "badhdhal araq", yakni keringat

keluar." Beliau berkata pula, "Di sana terdapat beberapa versi lain,

yakni 'tanidhdhu' dan'taishint'." Dia berkata pula, "Syaikh Abu Al
Hasan menyebutkan bahwa maknanya adalah membelah. Dari sini'
diambil kata 'shayyaral baab', yakni membelah pintu." Tapi

pernyataan ini ditolak oleh Ibnu At-Tin dengan alasan bahwa kata

'shayyara ' seharusnya menjadi 'tashavvwara', padahal lafazh

demikian tidak di temukan pada satu riwayat pun. Saya (Ibnu Hajar)

melihat dalam riwayat Abu Dzar dari Al Kasymihani dengan lafazh,

"Tanshabu", versi ini sesuai dengan riwayat pertama, karena

maknanya adalah mengalir.

Kedua dan Kaiga, hadits Anas RA tentang keluarnya air dari

sela-sela jari beliau SAW. Imam Bukhari menyebutkannya melalui

empat jalur periwayatan, yaitu dari Qatadah, Ishaq bin Abdullah bin

Abi Thalhah, Al Hasan Al Bashri, dan Humaid. Dia telah menukil

pula dalam pernbahasan tentang bersuci dari Tsabit. Namun, mereka
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semua menukil dari Anas RA. Sebagian mereka menukil keterangan

yang tidak ditemukan pada riwayat sebagian yang lainnya. Kemudian
tampak bagiku bahwa riwayat-riwayat tersebut menginformasikan dua

kejadian yang berlangsung pada kondisi yang berbeda. Sebab te{adi
perbedaan sangat besar tentang jumlah orang yang hadir, dimana
perbedaan itu tidak mungkin dikompromikan. Begitu pula terjadi
perbedaan dalam hal tempat kejadian. Makna lahiriah daripada

riwayat Al Hasan menyebutkan bahwa peristiwa itu berlangsung saat

safar. Berbeda dengan riwayat Qatadah yang sangat jelas menyatakan

kejadiannya berlangsung di Madinah. Kemudian akan disebutkan pada

selain hadits Anas bahwa peristiwa serupa terjadi pula di tempat-

tempat lain.

Iyadh berkata, "Kisah ini diriwayatkan oleh para periwayat

tsiqah dengan jumlah yang sangat banyak dan bersambung hingga

sahabat, dan kisah ini dituturkan di tempat-tempat perkumpulan yang

dihadiri oleh banyak orang, tetapi tidak dinukil satu pun dari mereka
pemyataan yang mengingkari orang yang meriwayatkannya. Maka
jenis ini termasuk mukjizat Nabi SAW yangqath'i (pasti)." Sementara

Al Qurthubi berkata, "Masalah keluarnya air dari sela-sela jari-jari
beliau, te{adi berulang kali pada diri beliau di berbagai tempat, dan di
perkumpulan banyak orang. Peristiwa itu sampai kepada kita melalui
banyak jalur yang keseluruhannya dapat menghasilkan kepastian akan

kebenarannya, dan termasuk bagian mutawatir maknawi. " Menurutkq
Al Qurthubi mengutip perkataan Iyadh lalu mangubahnya. AI

Qurthubi juga berkata, "Mukjizat seperti ini tidak pernah didengar

te{adi pada seorang pun selain Nabi SAW."

Hadits tentang keluarnya air dari sela-sela jari-jari beliau dinukil
melalui sejumlah riwayat, diantaranya dari Anas yang dikutip oleh
Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan selain merekq
melalui lima jalur periwayatan, dari Jabir bin Abdullatr melalui empat
jalur periwayatan, dari Ibnu Mas'ud yang dikutip Imam Muslim dan

At-Tirmidzi, dari Ibnu Abbas yang dikutip Imam Ahmad dan Ath-
Thabarani melalui dua jalur periwayatan, dan dari Ibnu Abi Laila

I
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(bapak dari Abdurrahman) yang

para sahabat ini tidak seperti

keduanya.

dikutip oleh Ath-Thabrani. Jumlah

yang dipahami dari pemyataan

Adapun air yang menjadi banyak karena disentuh oleh tangan

beliau, atau diludahi terdapat dalam hadits Imran bin Hushain dalam

shahih Bukhari dan Shahih Muslim, dari Al Bara' bin Azib yang

dikutip oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad melalui dua jalur, dari

Abu Qatadah yang dikutip Imam Muslim, dari Anas yang dinukil Al
Baihaqi dalam kitab Ad-Dala'il, daiZiyadbin Al Harits Ash-Shuda'i

yang dinukil Al Baihaqi, dan dari Hibban bin Bukh Ash-Shuda'i. Jika

semua ini dikumpulkan maka mencapai jumlah seperti yang

di sebutkan atau mendekatinya.

Pada abad kedua, jumlah para periwayatnya tersebut lebih

banyak lagi. Meski sebagian jalurnya termasuk orang-perorang.

Secara garis besarny4 riwayat-riwayat tersebut menjadi bantahan bagi

Ibnu Baththal yang mengatakan, "Peristiwa ini disaksikan oleh

sebagian besar sahabat, hanya saja tidak dinukil kecuali melalui Anas

RA. Hal itu karena usianya yang sangat panjang dan banyaknya orang

yang antusias untuk menemukan jalur singkat dalam periwayatan."

Pernyataan ini seakan-akan meneriakkan atas dirinya tentang

kurangnya penelaahan terhadap hadits-hadits kitab yang dia jelaskan.

Al Qurthubi berkata, "Mukjizat semacam ini tidak pernah

didengar terjadi pada selain Nabi SAW. Dimana air keluar dari sela

tulang, sya.raf, dagrng dan darahnya. Ibnu Abdil Bar menukil dari Al
Muzani bahwa dia berkat4 'Keluarnya air dari sela-sela jari-jari beliau

merupakan mukjizat paling hebat dibanding keluamya air dari batu

karena dipukul oleh Musa AS dengan tongkatnya. Sebab keluarnya air

dari batu merupakan perkara yang biasa. Berbeda dengan keluarnya

air dari sela-sela dagrng dan darah'."

Makna zhahir perkataannya adalah bahwa air tersebut keluar

dari dagrng yang ada di antara jari-jari beliau. Pernyataan ini

dikuatkan oleh hadits Jabir berikut, a*iJoi i ,t g);-ir;lr U-lV gtcu
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melihat air keluar dari sela-sela jari-jari beliau). Lebih Jelas lagi,

keterangan dalam hadits Ibnu Abbas yang dikutip Ath-Thabarani,

l.'-r.i' g lri o:i j y t,i- et * io' ,3; lt ,:y'r*VVt:iw
-.? '.,. ,a'.tJailt F e'-r*" (Mereka datang membawa ember, lalu Nabi SAW

meletakknn tangannya padanya, maka air keluar dari sela jari-jari
Rasulullah seperti tongkat Musa, dimana air keluar dari tonglwt itu
sendiri). Sikapnya yang berpegang dengan hadits ini berkonsekuensi

bahwa air keluar dari sela-sela jari-jari beliau SAW. Akan tetapi,

kemungkinan yang dimaksud air keluar dari sela-sela jari-jari beliau
bila ditinjau dari sisi orang yang melihatnya. Namun, pada hakikatnya

air itu disebabkan oleh berkah yang melimpah padanya karena adanya

tangan Nabi SAW di air. Orang pun melihat bahwa air keluar dari

sela-sela jari-jari beliau. Akan tetapi pemahaman pertama lebih baik
dari segi kemukjizatan. Selain itu, dalam riwayat-riwayat itu tidak ada

konsekuensi yang menolaknya. Inilah pendapat yang lebih baik.

fi',* (Dari Anas). Saya belum menemukan dalam riwayat

Qatadah kecuali menggunakan kata 'an (darl). Akan tetapi riwayat
selanjutnya rnenunjukkan bahwa Qatadah telah mendengar langsung

dari Anas. Sebab dia berkata, "Aku berkata, 'Berapa jumlatr kalian?"'
Namun, Abu Nu'aim meriwayatkan dalam Y,rtab Ad-Dala'il, melalui
jalur Makki bin lbrahim, dari Sa'id, dia berkat4 "Dari Qatada[ dari

Al Hasan, dari Anas." Kalau jalur ini akurat, maka dalarn riwayat
shahih Bukhari terdapat sanad yang munqathi' (terputus). Narnun,

yang benar tidak demikian, karena Makki bin Ibrahim termasuk oriurg
yang mendengar dari Sa'id bin Abi Arubah setelah hafalannya ransu.

,t)\:jb. $j (nan dia di Zaura). Zaura'adalah tempat terkenal di

Madinah dekat pasar. Menurut Ad-Dawudi, tempat tersebut tampak

tinggi seperti menara. Seakan-akan dia menyimpulkan dari perintah

Utsman untuk adzan di Zaura' . Padahal antara keduanya tidak terdapat

konsekuensi logis. Bahkan tempat yang ditunjuk Utsman untuk
dijadikan tempat adzm adalah berada di Zaura', bukan Zaura' itu
sendiri.
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Dalam riwayat Hammam yang dinukil Abu Nu'aim dari

Qatadah, dari Anas disebutkan, 4;6Ji € &, !O n' ,t* t;ttrp
a-+.r-ir c,"9-!. * "ti at\|r 1tie (Aku menyal<sikan Nabi SAW bersama
'para 

sa'habotnya di samping Zaura', atau di samping rumah-rumah

Madinah). Lalu Abu Nu'aim menukil dari riwayat Syarik bin Abi
Namr, dari Anas bahwa dialah yang membawa air tersebut. Dia

membawakannya untuk Nabi SAW dari rumah Ummu Salamah. Lalu

dia mengembalikannya kepada Ummu Salamah dan di dalam bejana

terdapat air yang sama seperti semula.

Abu Nu'aim meriwayatkan pula dari Ubaidillah bin Umar, dari

Tsabit, dari Anas, €:t; ,f 'q,;6 ,;d J\ef *') :o n' ;* ,fr"iti

Y ?!(Sesungguhnya Nabi SAW keluar menuju Quba', maka

didatangkan dari sebagian rumah mereka satu bejana kecil).

Kemudian pada hadits Jabir berikut dinyatakan secara tegas, bahwa

yang demikian terjadi saat bepergian. Dalam riwayat Nubaih Al Anzi

yang dikutip Imam Ahmad dari Jabir disebutkan, l' & e) t tflf-

f iF e6i :iri +b ivt & l' J?1 Jtis,ivll' c:'t;ozj.'J;t f
:5a nr k itr J'ij"tb,.* ,gi eU:'tliefii*'iw t;:i:,

.J:" l' J"r-a'&;i 4i,:;; tj|-.J,s tjd t:fut abi. f;1 f?, oi j ,*t
ti)f :,)rip ".j' :" e9td, e:y,aP ,ff: * ;lut'"l;j * ii"

iirr Jr-i g.bf i qtp- "at'4lrllul qf.-i^\1 ,s$ty :\a'Ja ,j'4ikr

isu;: f\ t:E ,S'6 i* ,itt ,b'fri bT,i ,r ru., * h, p lxami

melalcukan safar bersama Rasulullah SAW, lalu tiba wahu shalat.

Makn Rasulullah SAW bersabda, 'Adakah di antara knlian air untuk

bersuci?' Seorang laki-laki datang membawa sisa air di gayung, lalu

menuangkannya ke bejana. Rasulullah SAW prm berwudhu. Kemudian

orang-orang datang membawa sisa-sisa air untuk bersuci lalu

berkata,'Usapkanlah... Usapkanlah...' Nabi SAW bersabda,

'Tetaplah pada keadaan kalian'. Beliau meletakkan tangannya di
bejana pada bagian tengah air, kemudian bersabda.
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'sempurnaknnlah wudhu'." Jabir berkata, "Demi Yang telah

menghilangkan penglihatanku, sungguh aht telah melihat air keluar

dari sela-sela jari-jari Rasulullah SAW, hingga mereka wudhu

semuanya." Dia berkata, "Aht kira dia mengatakan, 'Saat itu knmi

berjumlah 200 orang lebih'.).

Imam Muslim menukil kisah lain dari Jabir pada bagian akhir

kitabnya, ketika beliau menyebutkan hadits pmjang. Dalam riwayat

ini disebutkan, 4?1 | t q:6le;Oa ire'rt iT#i giir 
"r;ir 

;)r

ir' .3; 'n:il o;rlit'J'6 ,wt :6;1d ,.tSr e y- d fri,:rrli ,.,-iU V.f
e *, JyjJui ,W.'*6 ?r:6 rE 6-,,)ui llr;;t-8'{tt y
F f eW i :ri,y. o:jj 6 iisa -y;r:r 

rt :y;&t * i,,

,r ,-'ri-,y,ttui; i,ss ,:,:j;i,l,r-u: $i rp'#'* rl e ,jfi
,--e,;, a:):,? t:fus e6, &,L,irir ,?U:ttiiiiir L,lri j yF
,s't'-; ej F, g, (Sesungguhnya air yang mereka datangkan kcpada

Nabi berupa tetesan-tetesan di bejana yang terbuat dari hiit.
Sekiranya air itu ditumpahkan niscaya akan habis diresap oleh

bagian kering dari bejana. Sementara tidak didopatkan dalam

rombongan itu air selainnya." Dia berkata, "Nabi SAW

mengambilnya lalu berbicara serta mencubit dengan tangantqta,

kemudian bersabda, 'Ambilkan bejana'. Maka aht membmva beiana

tersebut. Beliau SAll meletakkan tangannya di beiana besar tersebut

seraya merengganglran jai-jari tangannya, lala meletaklcan air yang

sedikit itu pada bagian tengah bejana, dan bersabda, 'Ambillahwahai

Jabir, tuangkan kepadalru dan acapkan bismillah @engan menyehut

nama Allah)'. Alil pun melakukan peintahnyo-" Uta berkata, "Aht

melihat air mengalir dai sela-sela jari-jariryn- Kemudian beiana

terus terisi dan beredar hingga penuh. Orang-orang pun datang dan

minum hingga puas. Lalu Nabi SAW mengangkat tangawtya dari
bejana, sementara bejana tersebut dipenuhi ar). Kisatr dalam riwayat

ini lebih dari kisatr-kisatr terdahulu, sebab dalaur peristiwa ini

,l
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dikatakan bahwa air yang ada sangat sedikit, sementara orang yang

menggunakannya sangat banyak.

y\ ?{ or^j lS"titor 300 orang). Kata zuhaa' artinya sekitar

atau kira-kira. Kata tersebut diambil dari kata zahautu asy-syai'a,

artinya aku memperkirakan sesuatu.

Dalam riwayat Al Ismaili dari jalur Khalid bin Al Harits, dari

Sa'id terdapat pemyataan tegas bahwa jumlah mereka adalah 300

orang, tanpa menyebutkan'sekitar'.

Keempat, Hadits Jabir RA, juga tentang keluarnya air dari sela-

sela jari-jari Rasulullah SAW.

ii I y*'; *r 1=o 
h' & Utt $-At t'i a6t 

";hb 
(Manusia

menderita kehausan pada peristiwa Hudaibiyah, sementara di
hadapan Nabi SAIY' terdapat bejana terbuat dari kulit). Demikian

yang terdapat dalam jalur periwayatan ini. Sementara pada

pembahasan tentang minuman dari Al A'masy, dari Salim disebutkan

bahwa peristiwa itu berlangsung setelah masuk waktu shalat Ashar.

Hadits ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang perang

Hubaibiyah.

Kelima, Hadits Al Bara' tentang air yang bertambah banyak

pada peristiwa Hudaibiyah. Pembahasannya akan disebutkan pula di

bagian perang Hudaibiyah. Di tempat itu, saya akan menjelaskan cara

menggabungkannya dengan hadits Jabir RA terdahulu.

ju ,j;",.rvf, r ,S e--'(t'^AL o-ri I :t * ; oal.f
*i *'Xi * lt );)'o;b *'"t) ,'f- ?\'^r-ft t
'G?G .r-, ,'.,]lv \'i i )+'& ,L;t ^.t Uri V'*; i ,*r;;t:u" qiV'.;?i ; ,*'; G;ji

^)L ii,' ,,i; it Jy, J\,*\i; #rqi't €!'.>J
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'p'JA6'otAtt .t;; ,*'+.s.*r y iu' ,rr :t J-,
iv 

^s #?fc-:^,.u I le,:d-?:v'-^a"6'-,* ,?' -i-f

:',)w-)e-E 6 6:rb i, f6r.&3 *ht ,Sr:ti|;
*\t .*:tJ;;,1 ,*'aA" t'6rb:u .;,i i-ri?'r
,Si,iw ,'^;'a;t:" ift *i y\t * yt;;; $G'{--j
,A'w1,iu g*11 *?iu *,*r*h,.J-i'
'-^-?J # ?t'-:tri,*'{,, * \t e it,s -, i.}G
.JF. tf ii,r iu v y *, f i' * lt Sy, jt'; ,a:,ii

iJ i uo, i,ry &t$u i o:G,:loiir,jtii3
tijr 'iu i uo; it** &t$u T o;G a;a oir
,14.c,ii' iu i .t o? n t *,?, Fu C i:C,':71:.1s,

.^)*3 o;e'.f ,tr!; i'-flri d 4i|tk ira, Fu
3578. Dari Ishaq bin Abdillah bin Abi Thalhah, bahwa ia

mendengar Anas bin Malik berkata, "Abu Thalhah berkata kepada

Ummu Sulaim, 'Sungguh aku mendengar suara Rasulullah SAW
lemah, dan aku mengetatrui rasa lapar pada diriny4 maka apakatr
kamu memiliki makanan?' Ia menjawab, 'Ya'. Ia pun mengeluarkan
beberapa roti dari gandum. Lalu ia mengeluarkan kerudung miliknya
dan sebagiannya digunakan membungkus roti. Setelah itu dia
meletakkan di bawah tanganku dan sebagiannya dilingkarkan padaku.
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Kemudian ia mengutusku menemui Rasulullah SAW." Dia (Anas)
berkata, "Aku pun pergi membawanya dan mendapati Rasulullah
SAW di masjid bersama sejumlah orang, maka aku berdiri di antara
mereka. Tiba{iba Rasulullah SAW bertanya kepadaku, 'Apakah
engkau diutus oleh Abu Thalhah?' Aku berkata, 'Benar'. Beliau
bertanya kembali, 'Untuk makan? 'Aku berkata, 'Benar'. Rasulullah
SAW bersabda kepada orang-orang yang bersamanya, 'Berdirilah'.
Mereka berangkat dan aku berangkat lebih dahulu dari mereka,
sampai aku mendatangi Abu Thalhah dan mengabarkan kepadanya.
Abu Thalhah berkata, 'Wahai Ummu Sulaim, Rasulullah SAW telah
datang bersama orang-orang, padahal kita tidak memiliki jamuan
untuk memberi makan mereka'. Dia berkata, 'Allah dan Rasul-Nya
lebih mengetahui'. Abu Thalhah berangkat hingga bertemu
Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW datang dan Abu Thalhah
bersamanya. Rasulullah SAW bersabda, 'Berikanlah wahai (Jmmu

Sulaim, apa yang kamu miliki'. Ijmmu Sulaim memberikan roti
tersebut. Maka Rasulullah sAw menyuruh untuk mengahancurkan
roti. Sementara ummu Sulaim memeras ukkah lalu menjadikannya
sebagai lauk. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan apa yang
dikehendaki oleh Allah untuk diucapkannya. Setelah itu beliau
bersabda, 'Berilah izin untuk sepuluh orang'. Maka mereka diberi
izin. Mereka pun makan hingga kenyang lalu keluar. Nabi SAW
bersabda lagi, 'Berilah izin untuk sepuluh orang'. Maka diberi izin
kepada merek4 dan mereka pun makan hingga kenyang lalu keluar.
Nabi SAW bersabda, 'Berilah izin untuk sepuluh orang'. Orang-orang
pun makan semuanya sampai kenyang. Sementara rombongan itu
terdiri dai 70 atau 80 orang."
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t "(' " "i: t' ' , \{;t).,.Jrtir )At J; ; ,Ss ; ,elt\:-ll; J-c.lo ca})l ;

g * *r,{*') *\,'* ^;,t;;r gci ;4'df.';at
Js'i *rrfute

3579. Dari Alqamah, dari Abdullah, dia berkata, "Kami dahulu

menganggap kejadian-kejadian luar biasa sebagai berkah. Sementara

kalian menganggapnya sebagai sesuatu yang menakutkan. Kami
pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan dan air

tinggal sedikit. Beliau SAW bersabda, 'Carilah air yang tersisa'.

Mereka pun datang membawa bejana berisi sedikit air. Nabi SAW
memasukkan tangannya ke dalam bejana lalu bersabda, 'Marilah
bersuci yang berkah, dan keberkahan dari Allah '. Sungguh aku telah

melihat air keluar dari sela-sela jari-jari Rasulullah SAW. Sungguh

kami pemah mendengar tasbih dari makanan yang sedang disantap."

:.JG "it &': J'j ;r:i oi a \t',*]'rv eL :Jts yG *. ,/
yl ,5o 'i:6-'' 

^:tL'!; e-,i'ot ,i)i' *3 ^)L hr ;; ;r

3580. Dari Amir, dia berkata: Jabir RA menceritakan kepadaku,

"Sesungguhnya bapaknya meninggal sementara ia memiliki utang.

Aku pun mendatangi Nabi SAW dan berkata, 'Bapakku meninggalkan

utang, sementara tidak ada padaku kecuali hasil dari kebun kurmanya?

dan hasil kebun itu tidak akan bisa melunasi utangnya meski beberapa

tahun lamanya. Berangkatlah bersamaku agar para pemilik piutang

tidak berlaku kasar padaku. Beliau pun berjalan di sekitar salah satu

alat penumbuk kurma dan berdoa. Kemudian ke alat yang lain. Setelah
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itu beliau duduk dan bersabda,'Ambillah oleh kalian'. Beliau pun
memenuhi semua piutang mereka, dan masih tersisa seperti yang
diberikan kepada mereka."

t;s *t;r;.>ili,;lZ?nt €.,, f o_ri u i;"St * *
|& i* os ; s7i6 *r y\t * o;t'o1r, ,irp tel
"1 o .c.,6' ' c c. o

3l o*l-;u :.j{u "^;)i 
?ttb i:tb ;:6 r-t ,-JU Li{E J=sl

^ltit ;*'*?t'iuj ,fi}* f ri'r:r) .ie *'rf u)L

't-- €s',1 .l,'r' ;i', ,i, A i ,jv ,-$i k i:, ,14'l*t)
'+ ds k rf 't?, 

F s,i i ;;r t:,; ii e:6; e.i;t ,s;
i" " ' c! 't'1, J" e a'i,*rf iu' * C,C--.I9 7->1 p cs.l

.S

,F q;a.tr'fi.i; *i*iu' & :tJ-, # &
:Jv t-it;*>'ri- +*i V tt; c :$)r'i iC.hr ,u, u

'iu )ir!,.'qer t*? "uid,? 
t ;i'Uu 16g ri

v ,jtii .rri? 
'jd ) -?)Lr*,- * U l)w .Lir?tt 47

,V '"i ,r G.ril 
1air' 

',1 *V * t i' *'; :Jv .t*i i$i
tty f t'*:'.,Fus L;f -rvi,* &q'tf
,,# :it rt 
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3581. Dari Abdurrahman bin Abi Bakar RA, "Sesungguhnya

para penghwi shuffuh adalah orang-orang miskin. Suatu ketika Nabi

SAW bersabda, 'Barangsiapa memiliki makanan untuk dua orang,

maka hendaklah ia membawa orang ketiga. Barangsiapa memiliki

makanan untuk empat orong maka hendaklah ia membawa orang

kelima atau keenam'atart seperti apayang beliau sabdakan. Adapun

Abu Bakar datang membawa tiga orang. Nabi SAW pergi membawa

sepuluh orang. Sementara Abu Bakar tiga orang." Dia berkata, " (yang

berada di rumah) adalah aku, bapakku, dan ibuku". Aku tidak tahu,

apakah dia mengatakan istriku dan pembantuku di antara rumah kami

atau di rumah Abu Bakar. Lalu Abu Bakar makan malam di rumah

Nabi SAW. Kemudian dia tinggal di sana hingga shalat Isya'. Setelah

itu dia kembali dan tinggal beberapa saat sampai Rasulullah SAW

makan malam. Dia kembali ke rumah setelah berlalu sebagian waktu

malam sebagairnana yang dikehendaki Allah. Istrinya berkata

kepadanya, 'Apa yang menahanmu dari tamu-tamumu 
-atautamumu-?' Abu Bakar berkata, 'Apakah engkau telah memberi

mereka makan malam?' Istrinya berkata, 'Mereka tidak mau hingga

engkau datang. Sungguh mereka telah menghidangkan kepada para

tamu, namun para tamu itu mengalahkan mereka'." Dia berkata, "Aku
pun pergi bersembunyi. Lalu Abu Bakar berkata, 'Wahai Ghuntsar

-dia mendoakan al jada' dan mencaci- lalu berkata, 'Makanlah

kalian'. Dia berkata, 'Aku tidak akan memakannya selamanya'." Dia

berkata, "Demi Allah, tidaklah kami mengambil satu suap melainkan

bertambah dari bawahnya lebih banyak daripada yang diambil.

Hingga mereka kenyang dan makanan lebih banyak dari sebelumnya.

Abu Bakar melihat dan ternyata (makanan) seperti sebelumnya atau

lebih banyak. Dia berkata kepada istrinya, 'Wahai saudara perempuan

AitfJt U 1ul-,o)
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bani Firas'. Istrinya menjawab, 'Tidak, sungguh kesejukan mataku

(hatiku), ia sekarang lebih banyak daripada sebelumnya sebanyak tiga
kali lipat'. Abu Bakar pun makan makanan tersebut dan berkata,
'Hanya saja ia adalah syetan' 

-yakni 
sumpahnya- lalu dia makan

darinya satu suap. Selanjutnya dia membawanya kepada Nabi SAW
dan pagi harinya dia telah bersamanya. Sementara antara kami dan

suatu kaum terdapat perjanjian. Akhirnya batas waktu berlalu, maka

kami membagi dua belas laki-laki, setiap salah seorang mereka

terdapat orang-orang yang Allah lebih tahu berapa banyak bersama

setiap seorang laki-laki tersebut. Hanya saja dia (yakni penunjuk
jalan) diutus bersama mereka. Dia berkata, "Mereka semua makan

makanan itu." Atau seperti apa yang dikatakannya.

Selain dia berkata,uFa 'arafnaa (kami mengetahui), yakni dari
kata irafah."

);' )* 'v 
* !y' J^f ,+ai :Jv'& ?nt €.., ,,:t V

6-:Jr,c ,trriti\1'^;:L t;'+;J-'rl ,* &j ^|i hr *L ar

i-;- i .t4-;ir iiu ,irfut'.J-ti, ,L,:jii,'g" ,!, ,l;;
i.',l-r:i "-r'*A .e*c'1t lr; ;rtt "01, :i;i Jtt .G', )
,u:.ir t:rX tl:p ,W?ir3,'-,'\i;',:",*t i ,e.*
'el-J3 

)?w.u?\t-^;Jit jtp- Jj *,ti)iv,{, e
.U- li,r i 3u ,LAr',;r13 int Ji,6- :Ju" -;:*'ri- ,p';l'.' \-

J; L1ii.+rl'..tr At'F .q'tjEt; ,io'"i'#

'Ytr^irs 
--.t;t

3582. Dari Anas RA, dia berkata, '?enduduk Madinah
mengalami musim kemarau pada masa Rasulullatr SAW. Ketika
beliau berkhutbah pada hari Jum'at, tiba-tiba seorang laki-laki berdiri
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dan berkata, 'Wahai Rasulullah, ternak telah binas4 kambing telah

binasa, berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan kepada kami'.
Beliau menjulurkan tangannya dan berdoa." Anas berkata, "sungguh
langit sama seperti kaca. Tiba-tiba angin bertiup dan menjadikan

awan. Kemudian (awan itu) berkumpul. Setelah itu langit melepaskan
penutup airnya. Maka kami keluar berjalan melawan air sampai ke
rumah-rumah kami. Kami pun terus menerus diberi hujan hingga

Jum'at berikutnya. Maka laki-laki tersebut 
-atau 

laki-laki lain-
berdiri menghadap beliau dan berkata, 'Wahai Rasulullah, rumah-

rumah telah roboh, maka berdoalah kepada Allah untuk menahannya'.

Nabi SAW tersenyum lalu berdoa,'(turunkan hujan) Di sekitar kami
jangan di atas kami'. Maka aku melihat awan menyingsing di sekitar

kota Madinah seperti mahkota (melingkar)."

Keenam, hadits Anas RA tentang makanan yang bertambah

banyak..

* ;:'SA 6lm Thalhah berkata). Dia adatah Zaid,binsahat Al

Anshari (suami Ummu Sulaim, ibu Anas RA). Seluruh jalur
periwayatan sepakat menyebutkan bahwa hadits ini termasuk riwayat
Anas RA. Riwayat Anas ini disetujui pula oleh saudaranya seibu
(Abdullah bin Abi Thalhah), yang menukil secara panjang lebar dari
bapaknya. Riwayat Abdullah dikutip oleh Abu Ya'la, dari jalurnya

melalui sanad yarrg hasan Adapun pada bagian awalnya disebutkan;

dari Abu Thalhah, dia berkata, & iU jy: yt e'i:it'.tn..Jjl fi>tt

LiJr't, ','j,e& iirr (Alat masuk masjid, maka alat mengetahui rasa

lapar di wajah Rasulullah SAln. Masjid yang dimaksud adalatr

tempat yang disiapkan Nabi SAW untuk shalat, saat pasukan Ahzab
(sekutu) mengepung kota Madinah, yang dikenal dengan perang

Khandaq.

L.-ijlt gJii ri4iz (Lemah, alil mengetahui rasa lapar pada

dirinya). Hal ini menunjukkan tentang bolehnya menyimpulkan

sesuatu berdasarkan faktor-faktor tertentu yang mendukungnya-

Dalam riwayat Mubarak bin fadhalah, dari Bakr bin Abdullah dan
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Tsabit, dari Anas disebutkan, 'ni:'i * ht e lt J?j c|;e;* UiLi

t isG (Sesungguhnya Abu Thalhah melihat Rasulullah SAW dalam

keadaan lapar). Riwayat ini dikutip oleh Imam Ahmad. Dalam
riwayat Abu Ya'la, dari Muhammad bin Sirin, dari Anas disebutkan,
'^-;ri, ?U *is ,iw',.lr,3:o n' & i' )n, y'd'^fr iix. a;v s.i'oi

-;E i U,t :7 y ,Y, f q g(*, (sesungguhnya Abu rhathah

sampai kepadanya bahwa Nabi SAW tidak memiliki makanan. Maka
beliau pergi dan bekerja dengan upah satu sha' gandum selama
waktu yang tersisa hari itu. Kemudian ia datang membawa upahnya).
Dalam riwayat Amr bin Abdullah bin Abi Thalhah (saudara Ishaq,
periwayat hadits ini dari Anas), yang dikutip oleh Imam Muslim dan

Abu Ya'la, dia berkata, W et * a, ,p lt'J':n':z;S ;.i 61,

,y,f fi 'r-k- lnOu Thalhah melihat Nqbi SAW berbaring dengan

posisi telungkup). Kemudian dalam riwayat Ya'qub bin Abdullah bin
Abu Thalhah yang juga diriwayatkan Imam Muslim dari Anas

disebutkan, :*1g C;.A ii;r-i f,:t- 14 f ht,u" i' ir:r+

sahabat-sahabatnya, beliau bercerita kepada mereka, dan beliau
telah mengikat perutnya dengan kain. Aku bertanya kepada sebagian
sahabatnya, dan mereka mengatakan [hal itu dilakukanJ karena
lapttr. Maka aku pergi menemui Abu Thalhah dan mengabarkan
kepadanya. Abu Thalhah masuk menernui Utnmu Sulaim dan berkata,
'Apakah ada sesuatu {makananJ padamu? ).

Dalam riwayat Muhammad bin Ka'ab dari Anas yang dikutip
Abu Nu'aim, J';,) *'o):-;,gP tl,.f lyi ,lA # ef Jt-ri"j[ $ "E
* "b 

a:)\i3 ,r3rirv P, +a>i ,o* fu r.u": * nt & l,
ly:J ;-' tyi.e {,4btt Thalhah datang menemui (Jmmu Sulaim dan

I
j
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berkata, 'Adoknh sesuatu fmakananJ padamu? Sesungguhnya alat
melewati Rasulullah SAW sedang membacaknn surah An-Nisaa'
kepada ahli shuffah, setnentara beliau mengikat batu di perutnya
karena rasa lapar'.).

;-A U bry|*?6 (Beliau mengeluarkan beberapa roti dari

gandu*1. Ouiu* riwayat Muhammad bin Sirin yang dikutip Imam

Ahmad disebutkan, '^ 2iL# #U f *, j]4#ii ;':* ((Immu

Sulaim mengambil setengah mud gandum lalu menumbubtya).

Sementara dalam riwayat Imaur Bukhari dari jalur ini dan selainnya
dari Anas, bahwa ibunya (Unrmu Sulaim), mengambil satu mud
gandum, lalu dia mengupasq/a dan membuatnya menjadi roti. Dalam
riwayat Abdurrahman bin Abi Laila dari Anas yang dinukil Imam

Ahmad dan Imam Muslim disebutkan, 
-'rit f ,t\'rilb i 6

i'fu'g (Abu Thathah datang membawa satu mud gandum, lalu dia

memerintahkan agar fgandum tersebutJ dibuat makanan).

Riwayat-riwayat ini tidak saling bertentangan, karena

kemungkinan kejadiannya tenrlang beberapa kali, dan sebagian

periwayat menghapal apa yang tidak dihapal oleh periwayat lainnya.
Mungkin pula digabungkan bahwa gandum tersebut adalah satu sha',
lalu sebagiannya disisihkan untuk keluarganya dan sebagian lagr

untuk Nabi SAW. Hal ),ang menunjukkan bahwa kisah ini
berlangsung beberapa kali adalah perbedaan lafazh antara ashidah dan

roti yang dihancurkan dan ditumbuk serta dicamput dengan minyak
samin.

Peristiwa yang mirip dengan ini, terjadi pula pada diri Ummu
Sulaim ketika ia mernbuat makanan untuk Nabi SAW, saat

pernikahannya dengan Z*rinab binti Jahsy, dimana makanan saat itu
menjadi banyak, lalu orang-orang pun disuruh masuk berkelompok,

dan setiap kelompok terdiri dari sepuluh orang, sebagaimana akan

disebutkan pada tempatnya ketika membahas walimah pada

pembahasan tentang nikah.

i

l

L-
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Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Sirin dari Anas, ii cr'*
'c,'i-"6 * r?e q. * jlol;b'j ,'^;;;.b! i* ,t $ Jb. J\*
'+ i-;', (Ummu Sulaim mengambil setengah mud gandum dan

menumbuknya, lalu ia mengambil ukkah fsejenis bejana] yang
terdapat padanya minyak samin, dan dijadikannya sebagai khathifah).
Khathifuh adalah ashidah (makanan yang terbuat dari tepung yang

dicampur lemak/keju). Hadits ini akan disebutkan juga oleh Imam
Bukhari dalam pembahasan tentang makanan.

L-21r. ,d,'li (Dan ia melilitku dengan sebagiannya). Dikatakan,

"laatsa al imaamah alaa ra'silti", artinya ia melilitkan sorban di atas

kepalanya. Adapun yang dimaksud oleh hadits, bahwa ia melilitkan
sebagian kerudung itu di kepalanya dan sebagian lagi dijepit di bawah
ketiaknya. Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini pada pembahasan

tentang makanan dari Ismail bin Abi Uwais dari Malik, ^*4 pit'c;.cd

*,e\3,r.-*'\iJ y,st'cl,s1 (Dia menggutrri r"ri dengan

sebagiannya, lalu memasukkan roti secara pal<sa di bqwah kainku,
s erta mendorongku dengan s ebagiannya).

'jr-i .;; ,'-t;i tz;,ty ij',tt:iri :&r y lo' .,t-a :t ly3,!,J*
t;i ,& 

"iJ.pt 
yio' ,p yt sy, Jui',e ,*tat rg,;a,, (Tiba+iba .

Rasulullah SAW bertanya kepadaku, 'Apakah engkau diutus oleh Abu
Thalhah?' Aku berkata, 'Benar'. Beliau bertanya kembali, 'IJntuk

makan?' Aku berkata, 'Benar'. Rasulullah SAW bersabda kepada
orailg-orang yang bersamanya, 'Berdirilah'). Secara zhahir Nabi
SAW memahami bahwa Abu Thalhah mengundang beliau untuk pergi
ke rumahnya. Oleh karena itu, beliau bersabda kepada orang-orang
yang ada di sisinya, "Berdirilah". Sementara bagian awal teks hadits
menyatakan bahwa Ummu Sulaim dan Abu Thalhah mengirim roti
melalui Anas. Namun, perbedaan ini mungkin digabungkan, bahwa
pada awainya keduanya mengirim roti bersama Anas, agar Nabi SAW
memakannya. Tapi ketika Anas RA sampai kepada Nabi SAW dan
meiihat manusia cukup banyak, ia pun malu dan terbetik dalam
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pikirannya untuk mengundang Nabi SAW agar pergi seorang diri ke
rumah, sehingga maksud mereka tercapai, yaitu memberi makan
beliau sAw. Ada pula kemungkinan perbuatan Anas berdasarkan ide
orang yang mengutusnya, yaitu apabila di sana terdapat sejumlah
orang, maka hendaklah ia memanggil Nabi SAW sendiri, karena
khawatir makanan tidak cukup untuk Nabi bersama orang-orang yang
ikut. Sementara mereka telah mengetahui sikap Nabi SAW yang lebih
mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, dan beliau tidak
mau makan sendirian.

Saya (Ibnu Hajar) menemukan pada sebagian besar riwayat
bahwa dalam peristiwa ini Abu Thalhah telah mengundang Nabi
SAW. Dalam riwayat Sa'id bin Sa'id, dari Anas disebutkan, ;.i (k.

t-1t;b'ik ""Lt')e'i''\ *t f n' .p bt JlJ,1': d|* (Abu rhathah

mengutusku menemui Nabi SAW untuk mengundang beliau, karena
dia telah membuat makanan untuk beliau). Dalam riwayat
Abdurrahman bin Abu Laila, dari Anas disebutkan, fr\i'eb ij;i

1*'rl j ,Le *.*, * h'e'e'#"ot (Abu rhathah

memerintahknn Ummu Sulaim membuat makanan khusus untuk Nabi
SAW. Lalu dia mengutusku menemui beliau). Kemudian dalam
riwayat Ya'qub bin Abdillah bin Abi Thalhah, dari Anas disebutkan,
L* ,f ,t I (y ,e,u6i ,:s q"U,,sa ;i e'^aL ii',yn
'P Ji A;; ",tLi ,v o$ ,ivrbi e::-u-j'J) *bt e lt SrL,, 6iA ptm

Thalhah masuk menemui ibulru dan berkata, 'Apaknh ada sesuatu?'
Dia menjawab, 'Ya! Aku mempunyai beberapa potongan roti. Apabila
Rasulullah SAW datang sendiri niscaya kita dapat mengenyangkan
beliau. Tapi bila ada orang lain yang menemaninya niscaya akan
kurang bagi mereka ). Semua riwayat yang disebutkan di atas dinukil
oleh Imam Muslim.

Dalam riwayat Mubarak bin Fadhalah disebutkan bahwa Abu
Thalhah berkata, 'd' '",, * ht & I' J"'.:)?ubl ;; t-;'rbb ^*;bi
et f a' ,p lt S?:tlii ,Li6i ,|,t;i ,s:rb J?U (Buattah actonan
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dengan baik, mudah-mudahan kita akan mengundang Rasulullah SAW

untuk makan dengan kita'. Ummu Sulaim melakukan apa yang

diperintahkan suami. Setelah itu dia berkata, "Panggillah Rasulullah

sAW. ").

Sementara dalam riwayat Ya'qub bin Abdullah bin Abi Thalhah

dari Anas 
-yan1dikutip 

oleh Abu Nu'aim- dia berkata, ;.1 d,'J"3

s-t lbn i6 r3f ,:J1') & a' .rp ar Jp 'e q-j F .+!, ;i u-:a;,*

'!'r'u- nl o1,:r''e y,u y ,p'$ $1s'^4i! ,u.v,>i'6g (Abu

Thalhah berkata kepadaku, 'Wahai Anas, pergilah dan berdirilah di
dekat Rasulullah SAW, apabila beliau telah berdiri maka biarkanlah

sampai para sahabatnya berpencar darinya, lalu ikutilah dia hingga

setelah berada di ambang pintu rumahnya, katakanlah kepadanya;

s esungguhnya bapaklcu mengundangmu' .).

Dalam riwayat Amr bin Abdullah bin Abi Thalhah yang dikutip

Abu Ya'la, dari Anas, a]i, U t* !t'J'y:)Ltti'r;\t,:r;,lLo i1 d,'Jtt
'FL ','t (Abu Thalhah berkata kepaclaku, 'Pergilah dan undanglah

Rasulullah SAW'.). Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari dari Ibnu

Sirin pada pembahasan tentang makanan disebutkan dari Anas, ,*'i
'd-f &i o,r--,oi -'-.lt i*ii ,'J;1 * ht.,t., I' J?: Jt (Latu dia .

'-'.\P
mengutusku kepada Rasulullah SAW, aku pun mendatanginya

sementara beliau berada di antara sahabat-sahabatnya, maka aku

pun mengundangnya). Dalam riwayat Imam Ahmad dari An-Nadhr

bin Anas, dari bapaknya disebutkan, ittr )yL;J1 t+l' ,#?i d. t tt

jj6 u{, sli6 c;-1, o1,'i'Jii *j ^)b 
a' ,,I; (ummu Sutaim berkata

kepadaku, 'Pergilah kepada Rasulullah SAW dan katakan kepadanya;

sesungguhnya bapaklu mengundongmu'.)- Lalu dalam riwayat

Muhammad bin Ka'ab disebutkan, &' & iitr J:--r Jt .+ir "A.6-:Jui

,# t:t'r? 6 Lii 13 ,:aL\tt *t y (Dia berkata, 'wahai anakku,

pergilah kepada Rasulullah SAW dan undanglah beliau, jangan
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undang orang lain bersamanya, dan janganlah englmu

mempermalukan diriku'.).

\zi:L i.|3lAtt (Apakah engkau diutus oleh Abu Thalhah?).

Dalam riwayat Muhammad bin Ka'ab disebutkan, r..jtiir ,fi;it i6i
lJ, tt:j4 ljrj tfuui 1Beliru bersabda k"podo oroof-orrnf,

'Berangkatlah'. Mereka pun berangkat dan jumlahnya 80 orang)-

Dalam riwayat Ya'qub, j ut:W ,1$ :u6&\'lt|'!?U- ,Sj'ol{ C U'it

ri3 ;* sii ,lie;J ,tq ,hi rri:: ri1 ,9 qr,;"i. #i'j ,e:k ,€r+. r?i
'Ai; o6t ;p (Ketika aku berkata kepadanya, 'sesungguhnya bapakku

mengundangmu', maka beliau bersabda kepada sahabat-sahabatnya,
'Wahai kalian, marilah'. Kemudian beliau memegang tanganku

dengan kencang. Setelah itu beliau datang bersama para sahabatnya.

Ketika telah dekat beliau melepasknn tanganku, maka aku pun masuk

dalam keadaan sedih, karena banyalmya orang yang datang

bersamanya).

',-;: alu *r y in' o,; lt Syl ,v fr p?i 6-:a;ib i SA

*i'ir:;rtitr ,l-iui W 6 6* (Abu Thathah berkata, 'wohai

Ummu Sulaim, Rasulullah SAW telah datang bersama arang-orang,

padahal tidak ada pada kita jamuan untuk memberi malan mereka'.

Dia berknta, 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui')- Maksudnya"

kita tidak memiliki makanan yang cukup untuk menjamu mereka.

Seakan-akan Ummu Sulaim mengetahui bahwa Nabi SAW sengaja

melakukan itu untuk menunjukkan karamah dalam memperbanyak

makanan. Hal ini menunjukkan kecerdikan Ummu Sulaim dan

kematangan cara berpikimya.

Dalam riwayat Mubarak bin Fadhalah disebutkarr, -fr d;* ",'ri

;-J-ii'+ ,f|p rlu-: * 1' 
'J?)6-,ivt-zu), (Abu rhathah

menghadap kepada beliau SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, tidak

ada pada kami kecuali roti yang dibuat oleh Ummu Sulaim'.). Lalu
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dalam riwayat Sa'ad bin Sa'id disebutkan, it** r,,lt:z;lL, il'$
t* (Abu Thalhah berkata, 'sesungguhnya aku hanya membuat

sesuatu untukmu '.). Hal serupa juga terdapat dalam riwayat Ibnu Sirin.

Kemudian dalam riwayat Amr bin Abdullah disebutkan, ,b,ib i:|lA
y.!:# irr tt 'jui 

""p'j'it:,\tatu Thalhah berkata, 'sesungguhnya

yang ada hanyalah roti'. Beliau bersabda, 'Sungguh Allah akan

memberkahi padanya'.). Serupa dengannya terdapat dalam riwayat

Amr bin Yahya Al Mazini. Lalu dalam riwayat Ya'qub disebutkan,
'*"66+ *et,'!:$i!"*\ui|);ti 6li' 'J?j6-,e;il 

;.f 
'Sut

'!+ q!:* iirr tf "Slii ,,:ut ,6)i a Q4bu Thalhah berkata, 'Wahai

Rasulullah, sesungguhnya aku mengutus Anas untuk mengundangmu

seorang diri, dan tidak ada pada kami sesuatu yang dapat
mengenyangkan orang-orang yang aku lihat'. Nabi bersabda,
'Masuklah, sesungguhnya Allah akan memberkahi apa yang ada

padamu'.).

Dalam riwayat An-Nadhr bin Anas dari bapaknya disebutkan,
"r,b:r-:X ,ii3 * ?t * *n {Aku masuk menemui (Jmmu Sulaim, dan

aku dalam keadaan bingung). Lalu dalam riwayat Abdurrahman bin
Abi Laila, bahwa Abu Thalhah berkata, t:;r*bi ,rrl t;. (l{ahai Anas,

engkau telah mempermalukan kita). Ath-Thabarani mengutip di kitab

Al Ausath, i34uret')i,J (Maka dia pun melemparku dengan

batu).

l* 6 dl if U.*n ,*t y io, .,1,; I' ir-; 
')us 

(Rasutuuah

SAW bersabda, 'Berikanlah wahai Ummu Sulaim, apa yang ada

padamu). Demikian dalam riwayat Abu Dzar dari Al Kasymihani.
Sementara dalam riwayat selainnya disebutkan dengan lafazh,
'halumma ', dan ini adaiah dialek Llijaz"Kata 'halunlma'dalam dialek
mereka tidak dapat dijadikan mu'snnats (kata jenis perempuan),

tatsniyah (kata yang menunjukkan dua), dan tidak pula jamak (kata
yang menunjukkan tiga dan seterusnya). Di antara penggunaannya
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dalam kalimat adalah firman Allah dalam surah Al Ahzaab [33]: 18,

q\'"* g,t*Y {jltt (Dan orang-orang yang berknta kepada

s audara-s audara mereka,' Marilah kepada kami').

1J5ii;3 &rii -,-*i ((tmmu Sulaim memeras ukkah lalu
\

menjadikannya sebagai lauk). Yakni Ummu Sulaim menjadikan apa

yang keluar dari llkkah sebagai lauk. Ukkah adalah bejana yang

terbuat dari kulit berbentuk bundar, umumnya diisi minyak samin atau

madu. Dalam riwayat Mubarak bin Fadhalah disebutkan, ;- Ji ,i,ii

i ,t; & w,t{xa| q.iw ',*,#t eoit u ,aub itJ,a rr#
"',.3. .'.,o.1,'-?.. ., r! r..n. .'i.- "1, >':. !. .or. . r,,,,

p-r :rJul e;rjv oDPt ef d a;1tr- 1.t PS ry dll $I, dtl dJ-J d', ea.,'r'o.,._..,,i. ., a :-''#"a-jal;' e&- ue;lt u-ii,? *-,-rit'd,t A- J'i- lt ,;1tr

(Beliau bertanya, 'Apaknh ada minyak samin?' Abu Thalhah berkata,
'Sungguh dalam Ukkah terdapat minyak samin'. Lalu Ukkah

didatangkan lalu keduanya memerasnya hingga minyak samin keluar.

Kemudian Rasulullah mengusapkan kepada jari telunjuknya lalu
mengusap lempengan roti, sehingga mengembang, dan beliau

mengucapkan, 'Bismillah'. Beliau terus menerus melahtlean hal itu
dan roti terus mengembang hingga aht melihat roti di bejana telah

mencair).

Dalam riwayat Sa'ad bin Said disebutkan, ilt ,p fu St:"r4Li

fiur{ro1, *t y (Rasulullah SAW mengusapnya bL mendoakan

keberkahan padanya). Sementara dalam riwayat An-Nadhr bin Anas

disebutkan,a-!'ir q.el;ili ,i' d.i 'j,t 
j Wo:'e Wr-t (Aku

datang membawanya lalu membuka penutupnya, kemudian beliau

mengucapkan,'Bismillah, ya Allah perbanyaklah keberkahan

padanya'.). Berdasarkan riwayat ini diketahui maksud kalimat, JLtt
i"*-Lf trr 

'r--e 
J' tE(Dan beliau mengucapkan padanya apa ysng

dikeh endaki Allah untuk diucapknnnya).

I

I
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'J t:lu,|;fi.l$,j6 j 1s"r"tot itu beliau bersabda,'Berilah

izin untuk sepuluh orang'. Makn mereka diberi izin). Secara zhahir,

Rasulullah SAW masuk ke rumah Abu Thalhah seorang diri. Hal ini

dinyatakan langsung dalam riwayat Abdurrahman bin Abi Laila, tii

,l;ti reiJir ,'Ai*:q,'Jl Pt y a' ..F lt J'-t ': 6r (Ketika

Rasulullah SAW sampai ke pintu, maka dia berkata kepada mereka,

'Duduklah kalian', dan beliau masuk). Dalam riwayat Ya'qub

disebutkan , bti €G't'j r'r1 o:it;s y y3 ;t Jt) Ai tl6W',F|t\1

ry *6'z;lL, tlt r]l g'Masukkan kepadaku 8 orang", dan keadaan

terus menerus demikian hingga masuk kepadanya 80 orang.

Kemudian beliau memanggilku, memanggil ibuku dan bapakku, dan

kami pun makan hingga kenyang). Pernyataan ini memberi indikasi

bahwa kejadian tersebut terulang lebih dari satu kali. Sebab

kebanyakan riwayat menyatakan mereka masuk berkelompok-
kelompok, dan setiap kelompok terdiri dari i0 orang, kecuali riwayat
ini. Dimana dikatakan bahwa setiap kelompok terdiri dari 8 orang."

,16l-3 (Mereka pun makan). Dalam riwayat Mubarak bin

Fadhalah disebutkan, ',H 
'ji6 ,;ur t' tF ,Jtii:,/F Lrle:r;-'{"3,

,'ry ,? -^;5fi 
,!3> @eliau meletakkan tangannya di tengah bulatan '

roti dan mengucapkan, 'Bismillah'. Mereka pun makan dari pinggiran
piring, hingga mereka kenyang). Sementara dalam riwayat Bakr bin

Abdullatr disebutkan, g,l*i ,f 4tF ,&')us l\ehau bersabda

kepada mereke, 'Makanlah dari antara jari-jariku'.).
t , . .. t ttt-rf H (Kemudian mereka keluar). Dalam

Abdurrahman bin Abi Laila disebutkan, ?p SLtt: rfii
riwayat

,n'+'lu j
E& (Kemudian beliau bersabtla kepada mereka, 'Berdirilah dan

masuklah 10 orang menggantikan kamu).

')+i tti3\i bi.*, i1t)rj {sementara rombongan itu terdiri dari

7A atuu 80 orang). Demikian disebutkan disertai keraguan. Sementara
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dalam riwayat lainnya 
-sebagaimana 

yang diseutkan dari riwayat

Ka'ab dan selainnya- disebutkan secara tegas bahwa jumlahnya

adalah 80 orang. Lalu dalam riwayat Mubarak bin Fadhalah

disebutkan ,):wj tijus') "^;:b'.'i|yi up 1ntugga 80 orang lebih makan

makanan ilu). Sedangkan dalam riwayat Abdurrahman bin Abi Laila

disebutkan , 'e|,.i 6 '&}1*o n' e '$t',Fi'j ,")i') G_b)c!.t &i ,?
(;* f{'ij.-:i' ,F?: (Hingga beliau melakukan yang demikian

terhadap 80 orang. Kemudian Nabi dan penghuni rumah makan, dan

masih meninggalkan sisa). Masih dalam riwayatnya yang dikutip

Imam Ahmad, f' f', ,p1: ,,Sts 1id: k tls ,riri lifii p ,Ci

iii=jd tj (Aku berkata, 'Berapa jumlah mereka? " Mereka berkata,

'Jumlahnya 80 orang lebih'. Dia berkata, 'Dan masih tersisa

makanan untuk penghuni rumah yang dapat mengenyangkan

mereka'.).

fuwayat-riwayat ini tidak saling bertentangan, karena

kemungkinan sebagian periwayat tidak menyebutkan angka satuan.

Akan tetapi dalam riwayat lbnu Sirin yang dikutip Imam Ahmad

disebutkan,',t',15lr:4J y*3 o fr\1 q'Fi up 1U in gga m akan an itu

dimakan oleh 40 orang dan tersisa sebagaimana semula). Riwayat ini
mendukung adanya perbedaan yang aku sitir terdahulu, dan bahwa

kisah yang dinukil oleh Ibnu Sirin bukan kisah yang diriwayatkan oleh

periwayat lainnya.

Imam Muslim memberi tambahan dalam riwayat Abdullatr bin

Abdullah bin Abi Thalhah, i4t4 tf{.6',pii (Dan tersisa apa yang

dapat merekn berikan kepada tetangga-tetangga, y*:k",).,Dalam
riwayat Amr bin Abdullah disebutkan,6tb tiq'ri0 {at'-:,^I;cA1 (Dan

masih terdapat sisanya, lalu kami hadiahkan kepada tetangga-

tetangga kami). Serupa dengannya terdapat dalam riwayat Abu

Nu'aim, dari Umarah bin Ghaziyah, dari Rabi'ah, dari Anas, frGf ,JL

-3,t4,;---il @i"ggo (Jmmu Sulaiman menghadiahkan kepada
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tetangga-tetangga knmi). Imam Muslim menyebutkan pada bagian

akhir riwayat Sa'ad bin Sa'id, '# ,{-|)EO ,yS ltLf '"g1,fr t C-
(Hingga tidak tersisa seorang pun dari mereka, melainkan masuk dan

makan hingga kenyang). Masih dalam riwayat Muslim melalui jalur

ini, ir-i G stt fiurgb|"i ,:^;Gi dij.6 iti { (Kemuaian betiau

mengambil yang tersisa dan mengumpulkannya, lalu mendoakan

keberkahan padanya, maka makanan kembali seperti semula).

Sebagian faidah hadits ini telah disebutkan pada bab-bab tentang

masjid di bagian awal pembahasan tentang shalat'

Catatan:

Saya (Ibnu Hajar) pernah ditanya ketika menyebutkan hadits

Abdurrahman bin Abi Laila, tentang hikmah sehingga mereka harus

disuruh makan secara berkelompok-kelompok. Maka saya katakan,

"Ada kemungkinan, beliau mengetahui bahwa makanan tersebut

hanya sedikit, dan berada di satu piring, maka tidak dapat

dibayangkan bila makanan itu dapat disantap oleh orang banyak."

Sebagian berkata, "Mengapa tidak dimasukkan sejumlah orang yang

mungkin dapat menyantap makanan itu. Dalam hal ini lebih tepat jika

menyertakan semuanya untuk menyaksikan mukjizat. Berbeda apabila .

dimasukkan secara berkelompok, karena timbul anggapan bahwa

makanan itu jumlahnya banyak, hanya saja dihidangkan sedikit demi

sedikit, karena ukuran piringnya kecil." Saya menjawab, "Ada

kemungkinan dikarenakan rumah yang ditempati untuk menjamu

tidak muat untuk semua yang hadir."

Ketujuh, hadits Abdullah -yakni 
Ibnu Mas'ud- tentang

keluarnya air dari sela-sela jari-jari Nabi SAW, dan makanan yang

bertasbih.

'. o, ..1U,-iiW)L-ii'Fii .61. (sebagai berkah. Sementara kalian

*"rfonffornya sebagai sesuatu yang ntenakutkan). Hal yang dapat

dipahami, bahwa beliau mengingkari anggapan mereka bahwa semua
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kejadian luar biasa bertujuan untuk memberi rasa takut. Sebab tidak
semua kejadian luar biasa adalah berkah. Penelitian yang mendalam
menyatakan bahwa sebagian peristiwa tersebut adalah berkah, seperti
makanan sedikit dapat mengenyangkan orang banyak. Namun,
sebagian lagi bertujuan memberi rasa takut, seperti gerhana matahari
dan bulan. Seperti sabda Nabi SAW, oirr c,u;T d/ .r6-'i ';afj 

n;Ur"O1
tt- r-lar. irr 'J:jr,j (Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua

tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, yang dengan keduanya
Al I ah mena kut i ham ba-hamb a-Nya).

Sepertinya orang-orang yang diajak bicara oleh Abdullah bin
Mas'ud berpegang kepada makna tekstual firman Allah dalam surah

Al Israa' U7l ayat 59, t-j-Jkl rl :.;ru, **,i ;i1 (Dan Kami tidak

memberi tanda-tanda itu, melainkan untuk menakuti). Disebutkan
dalam riwayat A1 Ismaili dari Al walid bin Al easim dari Israil, di
bagian awal hadits ini, llii 'q*i fk ,U,l ,J*,1 :fi;i *' {t p-
*7:t-3, ',r* gtiullah bin Mas'ud *"ro"rr.r r"rrlri g"rnino,

maka dia berkata, 'Kami para sahabat Muhammad menganggop
tanda-tanda itu s.ebagai berkah'.).

f e *t * io' ,r,; )tt J*:'t t:S (Kami bersama Rasutullqh

SAW dalam suatu perjalanan). Kemungkinan paling kuat bahwa
perjalanan yang dimaksud adalah perang Hudaibiyah, karena di
dalamnya disebutkan tentang air yang keluar dari sela-sela jari-jari
beliau. Peristiwa serupa terjadi pula saat perang Tabuk. Kemudian
saya mendapati Al Baihaqi dalam kitab Ad-Dala'il mengukuhkan
kemungkinan yang pertama. Hanya saja dia tidak menyebutkan
argumentasi yang menguatkan pendapatnya. Setelah itu, pada
sebagian jalur hadits ini 

-yang 
dikutip oleh Abu Nu'aim di kitabnya

Ad-Dala'il- saya menemukan bahwa peristiwa yang dimaksud dalam
hadits di atas te{adi saat perang Khaibar. Dia menukil dari Yahya bin
Salimah bin Kuhail, dari bapaknya, dari Ibrahim, dia berkata, 'ei &
* 6- ,Jut ,\y ;t; u6r qaii'p i3"i € &: io n' ,v br l?t
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6)tit ' lJ Pr'*6 ,iU C,-fli' (Kami pernah bersama

Rasulullah SAW pada perang Khaibar, maka orang-orang ditimpa

rasa haus yang sangat Beliau bersabda, 'Wahai Abdullah, carilah

air untukku'. Makn aku membawakan kepadanya sisa air di beiana

kecil'.). Memahami hadits di atas di bawah konteks hadits ini adalah

lebih tepat, dan sekaligus menunjukkan bahwa peristiwa seperti itu

terjadi baik saat mukim maupun safar.
t , t , , ,, . ,.

J.Ji rU aoc 
"ti! 

t2e.6i ,*6 dr, ilbi tjtLt :Jui (Beliau bersabda,

"Carilah'oi, yon'g' tirsisa."'M"i"ko pun datang membawa bejana

berisi sedikit air). Dalamriwayat Abu Nu'aim di kitab Ad-Dala'il dari

jalur Abu Adh-Dhuha, dari Ibnu Abbas, dia berkata, nr j; toSt 
tb:t

iu g?itiu ,iV'* #:A.t:lr,&': # (Nabi sAW memanggit

Bilal untuk mengambil air, maka Bilal mencarinya, tetapi tidak
menemukannya, lalu dia membawaknn untuk beliau wadah dari kulit
berisi air). Padabagian akhir hadits ini disebutkan, si-J.-i',f.t ,l*
'k, *,y-(Ibnu Mas'ud meminumnya dan air itu bertambah banyak).

Konteks hadits ini memberi asumsi bahwa Ibnu Abbas menukil hadits

dari Ibnu Mas'ud, dan kisah yang mereka ceritakan hanya satu.

Namun, ada juga kemungkinan masing-masing Ibnu Mas'ud dan Bilil
datang membawa bejana. Sebab lafazh'syannun ' (wadah dari kulit)
yang terdapat dalam riwayat Ibnu Abbas, sama maknanya dengan

lafazh'idawah' (bejana) yang terdapat dalam riwayat Ibnu Mas'ud.
Hanya saja' syannun' adalah bej ana yang kering.

lr["t' )fu, ,*'C (Marilah menuju air bersuci yang berkah).

Maksudnya, marilah menuju air yang digunakan untuk bersuci.

Namun, bila dibaca thuhuur artinya marilah bersuci.

y,'i- S;ti (Dan berkah itu adalah dari Allah). Kata 'berkah'

menjadi subjek kalimat, sedangkan 'dari Allah' adalah predikat. Hal

ini mengisyaratkan bahwa yang mengadakan semua itu adalah Allah.

Dalam hadits dmmar bin Zuraiq, dari Ibrahim disebutkan, 'c.i;os
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yt',- '.;'.lr,l?.e'F eitif ,rir Jt.e:t'u.i (Aku pun bersegera

mendekati air dan memasukkannya ke dalam perutku karena

sabdanya, 'Berkah dari Allah'.). Sementara dalam hadits Ibnu Abbas
. , 'or.. t .o-. oto. r.'.,.: {o, .. .., ...:

disebutkan, 'JJ-') {H;si3 Ut.W ,* ::-'c;;'4? 96 q
(Beliau membentangkan telapak tangannya padanya, lalu muncul

mata air di bawah tangannya. Maka lbnu Mas'ud minum dan air itu
bertambah banyak).

Hikmah mengapa Nabi SAW meminta air yang tersisa dalam

peristiwa-peristiwa itu, adalah mengikis anggapan bahwa dirinya yang

mengadakan air, dan kemungkinan juga sebagai isyarat bahwa pada

umumnya Allah menjalankan kebiasaan di dunia melalui proses saling

melahirkan, tetapi ada juga yang tidak melalui proses itu. Di antaranya

adalah perubahan sebagian zat cair bila ditutup dan ditinggalkan.
Padahal hal demikian tidak terjadi pada air yang murni. Maka
mukjizat Nabi SAW dalam kejadian ini sangat jelas.

,yl- *: {At g)s'e '; g Wt gungguh kami biasa

mendengar tasbih makanan yang sedang disantap). Maksudnya, pada

masa Rasulullah SAW. Maksud ini disebutkan dengan jelas dalam
riwayat Al Ismaili yang dikutip Al Hasan bin Sufyan dari Bundar dari

Abu Ahmad Az-Zubairi, ',#) it;Ut {: iO n' ,k orSt € Fl tS

7t;Ur g;ii'lrrJ (Kami biasa menyantap makanan bersama Nabi SAW,

sementara kami mendengar tasbih makanan itu). Hadits ini memiliki
riwayat pendukung yang dinukil oleh Al Baihaqi dalam kitab Ad-
Dala'il melalui Qais bin Abi Hazim, dia berkata, "Biasanya Abu
Darda' dan Sulaiman, apabila salah seorang mereka menulis kepada

yang lainnya, maka dikatakan kepadnya, 'Dengan menyebut kejadian

luar biasa tentang piring'. Hal itu karena ketika keduanya sedang

makan di satu piring, tiba-tiba piring itu bertasbih bersama makanan

yang ada padanya."

Iyadh menyebutkan dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya,

rlia berkal:,. 
'1sA*')i"* 

?.*.J:-k 6t;ii e] y a, * Vt Ci
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'# y @abi SAW menderita sakit, maka Jibril mendatanginya

sambil membawa piring yang berisi anggur dan kurma muda, lalu
beliau memakannya dan makanan itu pun bertasbih).

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa demikian pula yang tentang

tasbihnya batu. Dalam hadits Abu Dzar, dia berkata , & yt'J/|)'J3Us
. . tr,, , o! ,o. tti t o . .. . .,o t.1 .. , ,., .i., .i. )

-u- e Je*) F .u1> ,e, ry ,? ::- € *a JVaz C:- d-r :o ^'
,oa ,:'. .ot , ..t-. - rl -.a.a..t , .6r.,, e! .,'i; '-i rL;ii :- e'"kt i ,jr?'r* * eWtT ;ir# f e,i
(Rasulullah SAW mengambil tujuh batu, maka batu-batu itu bertasbih

di tangannya, hingga aku mendengar suara rintihannya. Kemudian

beliau meletakkan batu-batu tersebut di tangan Abu Bakar, dan tetap

bertasbih. Setelah itu diletakkan di tangan Untar, dan batu-batu itu
tetap bertasbih, lalu diletakkan di tangan Utsman, dan batu-batu itu
tetap bertasbih). Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ath-
Thabarani dalam kitab Al Ausath. Lalu dalam riwayat Ath-Thabarani

yang lain disebutkan , }-jIJAr eU'#*J g/ Qastih batu-batu itu

didengar oleh orang-orang yang berada dalam perkumpulan

tersebut).Dalam riwayat ini juga diksebutkan, ! f:J*; C ql,rct, j
g fi (Kemudian batu cliserahkan kepada kami, namun batu-batu itu

tidak bertasbih pada seorang pun di antara kami). Al Baihaqi berkata

di kitab Ad-Dala'il, "Demikian yang dinukil Shalih bin Abi Al
Akhdhar 

-dan 
dia bukan orang yang akurat hafalannya- dari Az-

Zuhi, dari Suwaid bin Yazid As-Sulami, dari Abu Dzar. Namun,

riwayat yang akurat adalah yang dinukil Syu'aib bin Abi Hamzah dari

Az-Zthn, dia berkata, "Al Walid bin Suwaid menyebutkan bahwa

seorang laki-laki dari bani Sulaim yang berusia lanjut 
-dan 

sempat

bertemu Abu Dzar di Rabadzah- telah menceritakan kepadanya dari
Abu Dzar seperti di atas."
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Catatan:

Ibnu Hajib menyebutkan dari sebagian penganut Syi'ah bahwa

terbelahnya bulan, tasbihnya kerikil, rintihan pohon kurma, ucapan

salam krjang, hanyalah perkara yang dinukil oleh orang perorang,

padahal faktor-faktor yang mendukung untuk menukilnya demikian
banyak. Meskipun demikian para periwayatnya tidak dituduh
berdusta. Lalu Ibnu Hajib menjawab kerancuan ini dengan

mengatakan bahwa penukilan kejadian itu secara mutawatir cukup

dengan A1 Qur'an. Sementara ulama lainnya menjawab tidak benar

bila peristiwa-peristiwa yang dimaksud hanya dinukil oleh individu-
individu tertentu. Kalaupun hal itu diterima, tetapi secara keseluruhan

memastikan kebenarannya seperti telah dijelaskan pada bagian awal
pasal ini.r

Adapun yang ingin saya katakan, semua peristiwa itu telah
masyhur. Dari sisi periwayatan, maka tingkat akurasinya tidak berada
pada derajat yang sama. Sebab masalah rintihan pohon kurma dan

terbelahnya bulan, masing-masing telah dinukil melalui banyak jalur,
dan menghasilkan kepastian akan kebenarannya bagi mereka yang
menelaah jalur-jalur periwayatannya dari para Imam ahli hadits,
meskipun tidak demikian halnya bagi mereka yang tidak memiliki
pengetahuan tentang ilmu periwayatan. Sedangkan tasbihnya kerikil
tidak dinukil kecuali melalui satu jalur yang lemah. Tentang ucapan

salam krlang tidak kami temukan sanad-nya baik dari jalur yang kuat
maupun lemah.

Kedelapan, hadits Jabir tentang kisah pelunasan utang
bapaknya. Imam Bukhari menyebutkan hadits ini secara ringkas.
Namun, di tempat-tempat lain, dia telah menyebutkannya secara

' Satu hal yang cukup mengherankan bila perkataan seperti itu terlontar dari penganut
paham Syi'ah, sebab dalam kitab-kitab yang sangat terpercaya 

-menurut 
keyakinan

mereka- mcreka telah menukil dari para periwayat yang dikenal sebagai pendusta,
tentang berbagai kejadian luar biasa yang terjadi pada pribadi-pribadi yang tidak ma'shum
sesudah Nabi SAW. Sebagian riwayat itu mendustakan sebagian yang lainnya. Meskipun
i!ikaiakan Dara ;:erir*. ayatnva bukan para pendusta- Muhibuddin.

FATHUL BAARI - 2L9



panjang lebar. Zakariya yang disebutkan pada sanad hadits ini adalah

Ibnu Abi Zdrdah. Sedangkan Amir adalah Amir Asy-Sya'bi.

it ;1'oi (Sesungguhnya bapaknya). Maksudnya adalah Abdullah

bin Amr bin Haram. Dalam riwayat Mughirah dari Asy-Sya'bi dalam

pembahasan tentang jual-beli disebutkan, f* / )t' i:t * e';
i|-t a}O1 (Abdullah bin Amr bin Haram meninggal dunia dan ia

memiliki utang). Sementara disebutkan dalam riwayat Firas dari Asy-

Sya'bi dalam pembahasan tentang wasiat, '* !';t bi :.';-i<l'ir 6r;f ,li

"1- ,,-..\-!-) 4r\, :)iS oV (Sesungguhnya bapaknya mati ,yot ia poa, perang

lJhud dan meninggalkan enam anak perempuan serta sejumlah.

utang). Dalam riwayat Wahab bin Kaisan dari Jabir disebutkan, 6t1i .ri

4E'nS" ,'o'#-;:i ;it tA {t:L\i ,it$te Fj.e') ry f '!'i')'e:;

i.u{ *!u,F;|,a#."q;fi,'jK ,ii'gj;{ *': * int"* )''J'i';
(Sesungguhnya bapaknya meninggal dan meninggalkan utang

sejumlah 30 wasaq kepada seorang laki-laki Yahudi. Jabir meminta

tempo kepadanya namun laki-laki itu tidak mau memberi tempo. Maka

Jabir berbicara dengan Rasulullah SAW agar memberi syafaat

(pembelaan) untuknya. Nabi berbicara dengan orang Yahudi tersebut

agar bersedia mengambil buah kurma sebagai bayaran piutangnya,

namun ia tetap menolak).

Kemudian dalam riwayat Ibnu Ka'ab bin Malik , p?|u,

pembahasan tentang utang-piutang dan hibah, dari Jabir, iy- Jse 6Ui Ji

:,..-. :*;i; ar * 4t'*:6,e'b g'"r;';;r'*a,;-s f':r't+:' t.i
fi.it g.1 tlti^;1 *_e 

';; rjg" aliji6 ,'oli6 (Sesungguhnya bapaknya

terbunuh pada perang Uhud sebagai syahid, dan dia masih memiliki

utang. Para pemilik piutang bersikeras minta pelunasan hak-hak

mereka. Aku pun mendatangi Nabi SAW dan berbicara kepada beliau.

Maka Nabi meminta kepada mereka unhtk menerima buah kurma di

kebunku [sebagai bayarannyal dan menghalalkan bapakku, tetapi

mereka tidak mau). Dalam riwayat Imam Ahmad dari jalur Nubaih Al
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Lnazi,dari Jabir, dia berkata, e u;<l'oi3J)t l rE { yt V o-i S.'|,s:
!';') -'J\i yt') y,1 ,YY';w,i:-;1 ry6 Jt p ,;t gyt*i **t
* ilt {* :ut"d'*b ,f6t e.y.6i'P *'.'*a .Ar ,46"t * eri

r.ij ,rll o* u fuG ,l-WLf -iJ 4t *'4 01'*i\t ,',ls1is 
">';'u 

p]

kepadaku, 'Wahai Jabir, tidak mengapa bagimu menjadi sasaran

penduduk Madinah hingga engkau mengetahui kemana arah urusan

kita -dia menyebutkan kisah pembunuhan bapaknya dan

pemakamannya, lalu dia berkata- dan bapakku meninggalkan utang

berupa kurma. Sebagian pemilik piutang bersikeras untuk dilunasi.

Maka aku datang kepada Nabi SAW dan menceritakan kepadanya

seraya berkata, 'Aku ingin engkau membantuku dalam masalah ini,

barangkali sebagian mereka mau memberi tempo sampai musim

panen tahun depan'. Nabi bersabda, 'Baiklah, insya Allah aku akan

datang kepadamu menjelang siang'.). Dia menyebutkan hadits tentang

perjamuan, dan di dalamnya dikatakan, "Beliau SAW bersabda, d, Li'
& *it q"t 4w.ui1+'1:1 ,,:ut;w -#r u1 

iulr qi)r ,F#- (*' '- " -Jt'J63 ,P\ ,Jetn.6i r; ,jd ,.gC' 7rft)r va jt *t,.rrt-l- ..)t-o -9--o L

(Panggillah si fulan' -pemilik piutang yang menuntut segera

dilunasi-. Orang yang dimaksud datang dan Nabi bersabda

kepadanya, 'Berilah tempo kepada Jabir untuk melunasi sebagian

utang bapaknya hingga musim panen tahun depan'. Orang itu
berkata, 'Aku tidak akan melakukannya'. Lalu ia mengemukakan

alasannya. Beliau bersabda, 'Sesungguhnya ia adalah harta anak-

anak ycttim').
t l" , t . ti)il L-,-\- 6 U i.sJ.b s41(Dan tidak ada padaku kecuali apa

yang dihasilkan oleh keb,un kurmanya). Maksudnya, bapaknya tidak
meninggalkan harta apapun selain kebun kurma.
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kebun itu tidak akan bisa

melunasi utangnya meski beberapa tahun). Yakni meskipun dalam

waktu sangat lama hingga bertahun-tahun.

A;t',u'.At W};"r ;<l o*. bl,!.!t (Berangkatlah bersamaku

agar para pemilik piutang tidak berlaku kasar padaku. Beliau SAW

pun berjalan). Dalam kalimat ini ada redaksi yang tidak disebutkan

secara tekstual, dimana kalimat yang seharusnya adalah, "Beliau

menjawab, 'Baiklah', maka beliau pun berangkat hingga sampai ke

kebun, lalu beliau berjalan...". Dari riwayat-riwayat lain diketahui

peristiwa tersebut secara rinci. Pada riwayat Mughirah disebutkan,

"Beliau SAW bersabda, 'Pergilah dan kelompokkan kurmamu sesuai

jenis-jenisnya. Kemudian kirimlah ia kepadaku'. Aku pun melakukan

perintahnya. Kemudian beliau datang dan duduk di bagian atasnya."

Sementara dalam riwayat Firas pada pembahasan tentang jual-beli

disebutakn, "Pergilah, kelontpokkan kurmamu sesuai jenis-jenisnya:

Ajwah satu kelompok, Idzq Zaid satu kelompok." ldzq Zaid adalah

kurma yang dinisbatkan kepada Zaid. Seakan-akan dia adalah orang

pertama yang menanam jenis kurma ini. Adapun Ajwah adalah jenis

kurma terbaik di Madinah.

s*. Qqht penumbuk kurma). Maksudnya, tempatkan kurma pada

alat penumbuknya, dan setiap jenis ditempatkan pada satu alat

tersendiri.

b3-i (Beliau berdoa). Dalam riwayat Ibnu Ka'ab bin Malik

disebutkan, f'flur,f etb'>1 
j*it e.Jb! "o t-ss (Betiau datang di

pagi hari kepada kami, lalu mengelilingi sekitar kebun seraya

mendoakan keberkahan pacla kurma:ya). Sementara dalam riwayat

Ad-Diyal bin Harmalah dari Jabir, ,.1i-iJlr i,-;ilti frj f i.b'JL;W

:ii ,?b "; o; ,J'fr6 ,,!;;\i\ zix'SS ',*: ,jfi la"tiou datang

bersama Abu Bakar dan Umar lalu memperhatikan kurma. Beliau

berdiri pada setiap satu pohon kurma tanpa aku tahu apa yang
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diucapkannya. Sampai beliau melewati pohon kurma yang terakhir).
Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad.

';\ "; (Kemudian yang lain). Maksudnya, beliau berjalan

disekitar alat penumbuk kurma yang lain, lalu berdoa. Dalam riwayat

Firas disebutkan, e*it',SA W.,r-.t',6Jt'J;':1'O n' * o;rt',yn
(Nabi SAW memasuki kebun, lalu berjalan di dalamnya dan bersabda,
'Tuangkanlah ia').Yakni tuangkanlah kurma itu dari alat

penumbuknya. Lalu dalam riwayat Mughirah disebutkan, ]-t ,'J$ j
o rt .a.i ,. o tt6,u:

di-+Ji .,:z PS, (fl (Xe*udian beliau bersabda, 'Takarlah untuk

orang-orang itu'. ,1.t, pun menakarnya hingga melunasi hak mereka).

Sedangkan dalam riwayat Firas disebutkan, t'!, ojtt * ,yA.]A d
t '.") 

lO i' ,b U, &j 6'r[.l:r# ,i lKemudian beliau bersabda

kepada Jabir, 'Takarlah dan tunaikan hak-hak mereka'. Maka Jabir
menakrnya setelah Nabi SALIr pulang).

P-tif ti')-:i r*'r n:4 giir p.i6;6 (Dia pun ntemenuhi semua

piutang mereka, dan masih tersisa seperti yang diberikan kepada

mereka). Dalam riwayat Mughirah disebutkan, |pi!- p ifg *f 4t""Q iL lKurmaku tersisa, seakan-akan tidak berkurang sedikitpun).

Lalu dalam riwayat Ibnu Ka'ab disebutkan , q.OF e 6 ,1', (Tersisa

untuk kami dari kurma itu apa yang tersisa). Sementara dalam riwayat
Wahab bin Kaisan disebutkan , G '.,r'p et3 U ".lZlj \i.,3'*rs ,ltt')ii

(Dia menggunakan 30 wasaq untuk melunasi utang, dan masih tersisa
l7 wasaq).

Perbedaan riwayat ini mungkin digabungkan dengan cara
mendudukkan setiap riwayat berdasarkan keadaan pemilik piutang.
Utang pada si yahudi berjumlah 30 wasaq, lalu dia melunasinya dan
masih tersisa 17 wasaq. Sementara pemilik-pemilik piutang yang lain
dilunasi dari jenis kurma yang lain, dan yang tersisa seperti jumlah
yang digunakan untuk melunasi utang. Kesimpulan ini didukung oleh
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lafazhpada riwayat Nubaih Al Anazi dari Jabir, i6'p a3;it 4'U '4

:t' 6',Fs \t ;a"it .;3t :bi q-'u * t ai?'1 rk /t 4 a'5a'1 itr

v31ii? ;a (Aku menakar untuknya dari jenis kurma Ajwah, maka

Allah melunasinya, dan tersisa untuk kami dari kurma sekian itu dan

sekian. Lalu aku menakar untuknya dari ienis-jenis kurma, maka

Allah melunasinya, dan tersisa untuk kami sekian dan sekian).

Dalam riwayat Firas dan Asy-Sya'bi terdapat indikasi yang

menyelisihi riwayat di atas. Dalam riwayat tersebut disebutkan, 'J

&u.lJr 3J-i, *-, f {Pi ^41\;-F # |&'t qE .l' .F a' 'J'J-j o'*5
_ _\l ,. -

(Kemudian aku memanggil Rasulullah SAW, dan ketika mereka

melihat beliau, maka seakon-akan mereka menyerangku saat itu
juga). Maksudnya, mereka bersikeras untuk aku lunasi karena

permusuhan mereka dengan Nabi SAW. Jabir berkata, "Ketika beliau

melihat apa yallg mereka lakukan, maka beliau berkeliling sebanyak

tiga kali pada tumpukan kurma, kemudian beliau duduk dan bersabda,

'Panggillah mereka '. Beliau pun terus menakar untuk mereka hingga

Allah menunaikan amanah bapakku, dan aku pun ridha Allah

menunaikan amanah itu, tanpa harus membawa sedikitpun kurma

untuk saudara-saudara perempuanku. Namun, Allah telah

menyelamatkan semua tumpukan kurma, hingga aku melihat kepada

tumpukan yang berada di depan Rasulullah SAW, seakan-akan tidak

berkurang satu pun."

Sisi perbedaan riwayat ini dengan riwayat sebelumnya adalah;

bahwa semua proses penakaran terjadi di hadapan Nabi SAW, dan

tidak ada sedikitpun kurma yang berkurang. Sementara makna

tekstual riwayat-riwayat sebelumnya menyatakan bahwa proses

penakaran terjadi setelah Nabi SAW pulang, dan sebagian kurma telah

berkurang. Namun, perbedaan ini mungkin digabungkan bahwa awal

penakaran dilakukan di hadapan beliau, sedangkan sisanya ditakar

setelah beliau pulang. Adapun tumpukan kurma yang ditakar untuk

melunasi hak pemilik piutang saat Nabi SAW hadir, maka tidak

berkurang sedikitpun. Bahkan ketika beliau telah pulang, masih saja
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ada sisa-sisa keberkahannya. Oleh sebab itu, Jabir menakar dari satu

tumpukan kurma sebanyak 30 wasaq, dan masih tersisa 17 wasaq.

Pandangan yang telah saya kemukakan didukung oleh indikasi
riwayat Nubaih. Karena dalam riwayatnya disebutkan, "Takarlah
untuknya, karena sesungguhnya Allah akan melunasinya." Lalu dalam
hadits ini disebutkan, "Ternyata matahari telah tergelincir, maka
beliau bersabda, 'Shalat wahai Abu Bakar'. Mereka pun pergi ke
masjid. Maka aku berkata kepadanya 

-yakni 
pemilik piutang-

'Dekatkan keranjangmu'." Kemudian disebutkan, "Aku datang
berjalan kepada Rasulullah SAW seakan-akan diriku bunga api. Aku
mendapatinya telah selesai shalat. Aku mengabarkan kepadanya dan
beliau bersabda, 'Dimana (Jmar?' Umar pun datang dengan terburu-
buru. Nabi SAW bersabda, 'Tanya Jabir tentang kurmanya dan para
pemilik piutang'. Umar berkata, 'Aku tidak akan menanyakannya,
sungguh aku telah tahu bahwa Allah akan melunasinya'""

Adapun kisah Umar yang dimaksud tercantum dalam riwayat
Ibnu Ka'ab, "Kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW, maka
beliau bersabda kepada lJmar, 'Dengarkan wahai (Jmar '. Dia berkata,
'Bukankah kami telah mengetahui bahwa engkau adalah Rasulullah?
Demi Allah, sungguh engkau adalah Rasulullah'." Dalam riwayat
Wahab disebutkan, "IJmar berkata, 'sungguh aku telah mengetahui
ketika Rasulullah sAw berjalan disana, Allah akan memberikan
berkah padanya'."

Adapun lafazh pada riwayat Ibnu Ka'ab, "Bukankah kami...,,,
yakni pertanyaan seperti ini hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang
tidak mengetahui bahwa engkau Rasulullah, dimana ia meragukan
berita yang engkau bawa dan membutuhkan bukti yang
menguatkannya. Adapun orang yang mengetahui engkau adalah
Rasulullah, maka dia tidak membutuhkan hal tersebut. Sekelompok
ulama muta'akhirin mengatakan bahwa lafazh tersebut adalah alaa
yang bermakna pertanyaan untuk menguatkan sesuatu. Seakan-akan
Umar mengingkari pengetahuannya tentang risalah, lalu
pengingkarannya ini menghasilkan pengukuhan pengetahuannya atas
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risalah itu sendiri. Pada dasarnya, pandangan ini cukup memiliki
landasan. Hanya saja semua riwayat menukil dengan lafazh allaa
bukan alaa.

Dikatakan bahwa hikmah diberitahukannya peristiwa itu khusus

kepada lJmar, adalah karena dia memberi perhatian serius terhadap

masalah Jabir, dan memiliki antusias tinggi untuk membantu melunasi

utang bapaknya. Menurut sebagian ulama, penyebabnya adalah karena

Umar menyaksikan sendiri ketika Nabi SAW sedang berjalan di

kebun milik Jabir, dan Umar telah mengetahui secara pasti bila jumlah

kurma di kebun itu tidak akan cukup untuk melunasi utang. Maka
Rasulullah SAW bermaksud memberitahukan hasilnya kepada Umar,

karena dia menyaksikan kejadian dari awal. Berbeda dengan mereka

yang tidak mengetahuinya.

Kemudian hikmah yang disebutkan ini saya temukan disebutkan

secara tekstual pada sebagian jalur periwayatan hadits itu. Dalam

riwayat Abu Al Mutawakkil, dari Jabir, yang dikutip Abu Nu'aim
disebutkan, "Ternyata aku mendapati Rasulullah SAW bersama Umar.
Lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Berangkatlah bersama kami, sampai

kita berkeliling di kebun orang ini...' ." Sementara dalam riwayat Abu
Nadhrah, dari Jabir 

-yang 
juga dikutip oleh Abu Nu'aim-

disebutkan, "Beliau datang kepada Jabir bersama Umar. Lalu beliau

bersabda, 'Wahai fulan, ambillah (sebagian halonu) dari Jabir, dan

berilah tangguh kepadanya (untuk yang sebagiannya)'. Tapi orang itu
tidak mau menurutinya. Maka hampir-hampir Umar memukul orang

itu. Nabi SAW bersabda, 'Perlahan wahai Umar, itu adalah hahtya'.
Kemudian beliau bersabda, 'Berangkatlah bersama kami kepada

kebun kurmamu'... ". Pada riwayat ini disebutkan pula, "Aku datang

kepada Nabi SAW dan mengabarkan kepadanya. Beliau bersabda,

'Datangkan Umar kepadaku '. Lalu aku mendatangkan Umar
kepadanya, dan beliau bersabda, 'Wahai Umar, tanyalah Jabir
tentang kurmanya' ... ".

Kemudian dalam riwayat Diyal bin Harmalah, bahwa Abu
Bakar dan Umar sedang bersama Nabi SAW. Pada bagian akhir
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riwayat ini disebutkan, r-1$p:tt *)}ati'Jtl ,'#') 
"SJ. 

6.i ';U'6tAA',SA

(Beliau Bersabda, 'Berangkatlah, beritahukan kepada Abu Bakar dan
(Jmar'. Dia berkata, 'Aku pun berangkat dan mengctbarkan kepada

keduanya '.). Riwayat serupa juga terdapat dalam riwayat Wahab bin
Kaisan dari Jabir.

Imam Al Baihaqi menggabungkan riwayat-riwayat tersebut

dengan mengatakan bahwa orang yahudi yang dimaksud memiliki
piutang berupa kurma. Sedangkan utang pada selainnya berbentuk
harta yang lain. Ketika para pemilik piutang datang dan minta
dilunasi, maka Jabir menakar kurma untuk mereka, tapi masih tersisa

seperti yang telah diberikan kepada mereka. Ketika si yahudi datang

dan minta dilunasi, maka Jabir menakar kurma untuknya sebanyak 30

wasaq, dan sisanya 17 wasaq.

Cara penggabungan ini berkonsekuensi tidak adanya kurma
yang tersisa pada tumpukan-tumpukan lainnya. Padahal dalam
riwayat-riwayat terdahulu telah ditegaskan bahwa semua tumpukan itu
meninggalkan sisa, bahkan seakan-akan tidak berkurang sedikitpun.
Maka cara penggabungan yang telah saya kemukakan jauh lebih tepat.

Pelaiaran vans dapat diambil

1. Boleh meminta penangguhan pembayaran atas utang yang telah
jatuh tempo.

2. Boleh mengakhirkan pembayaran terhadap para pemilik piutang
demi maslahat harta yang digunakan untuk membayar utang.

3. Pemimpin melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan
rakyatnya, dan memberikan syafaat (pembelaan) terhadap
sebagian rakyatnya.

4. Bukti nyata kenabian, yaitu memperbanyak harta sedikit
sehingga mampu melunasi utang yang sangat banyak, dan masih
tersisa.
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Kesembilan, hadits Abdurrahman bin Abi Bakar Ash-Shiddiq
tentang kisah tamu-tamu Abu Bakar. Adapun yang dimaksudkan
adalah kejadian luar biasa, yaitu memperbanyak harta yang sedikit.
Hadits ini dinukil Imam Bukhari dari Al Mu'tamir dari bapaknya,
yakni Sulaiman bin Tharkhan At-Taimi, salah seorang tabi'in senior.
Kemudian dalam riwayat Abu An-Nu'man dari Al Mu'tamir
disebutkan, "Bapakku menceritakan kepadaku" (seperti tercantum
pada pembahasan tentang shalat). Adapun Abu Utsman yang
disebutkan pada sanad hadits ini adalah Abu Utsman An-Nahdi.

,tpt t-1$i tlk iaLir',4G.b1?:i 6nrungguhnya para penghuni

shuffah adalah orang-orang miskin). Kisah tentang mereka akan
disebutkan pada pembahasan tentang kelembutan hati.

Shuffah adalah tempat di bagian belakang masjid nabawi.
Tempat ini diberi atap dan disediakan bagi orang-orang dari luar
Madinah yang tidak memiliki tempat tinggal maupun keluarga.
Jumlah mereka kadang banyak dan kadang berkurang seiring jumlah
mereka yang menikah, meninggal, atau pun melakukan perjalanan.
Nama-nama mereka disebutkan Abu Nu'aim dalam kitabnya Al
Hilyah, dan mencapai lebih dari 100 orang.

/.rr}'tJt f, itu 6'r:e oe ';t (Barangsiapa memiliki makanan

untuk dua orang, maka hendaklah ia membawa pergi orang ketiga).
Maksudnya, membawa pergi salah seorang di antara penghuni

Shuffah. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan '+rj
(Hendaklah ia membawa tiga orang). Tapi menurut Iyadh, ini tidak
benar. Adapun yang benar adalah versi Imam Bukhari, karena selaras

dengan konteks hadits selanjutnya. Al Qurthubi berkata, "Apabila
dipahami sebagaimana makna tekstualnya, maka maknanya menjadi
rancu. Sebab orang yang memiliki makanan dua orang, bila membawa
pergi tiga orang, berarti makanannya disantap oleh lima orang. Bila
demikian halnya, maka makanan tersebut tidak akan mencukupi
mereka dan tidak pula mampu menahan rasa lapar mereka. Berbeda
apabila ia membawa satu orang, maka makanannya akan disantap oleh
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tiga orang. Hal ini didukung oleh sabda beliau SAW dalam hadits lain,

6.")i 4",4t it l gafanan dua orang cukup untuk empat orang).

Maksudnya, makanan yang dapat mengenyangkan dua orang mampu

menahan rasa lapar empat orang. Sementara menurut lmam An-
Nawawi, maksudnya adalah 'Hendaklah ia membawa orang yang

dapat menyempumakan jumlah orang yang ada menjadi tiga orang,

atau hendaklah ia membawa orang yang menjadi penyempurna tiga
orang'."

'J$ 4i jf .4rr.; ,1 nc-.1=iii 631!w'r:* us n,
(Barangsiapa memiliki makanan untuk empat orang, maka hendaklah

ia membawa orang kelima atau keenctnt' atau seperti apa yang beliau

sabdakan). Maksudnya, hendaklah ia membawa orang kelima,
seandainya tidak memiliki makanan untuk jumlah yang lebih banyak
dari itu. Adapun bila ia memiliki makanan lebih, maka hendaklah ia
membawa orang keenam bersama orang kelima tadi.

Apakah rahasianya setiap salah seorang mereka hanya

menambahkan satu orang? Hal itu, dikarenakakn kehidupan mereka
saat itu cukup sulit. Maka orang yang hanya memiliki makanan yang

mencukupi tiga orang, tidak terlalu sulit baginya untuk memberi
makan orang keempat. Demikian pula orang yang memiliki makanan

untuk empat orang, dan seterusnya. Berbeda apabila jumlah tamu
yang ada sama dengan jumlah anggota keluarga. Karena hal seperti ini
hanya dapat dilakukan pada saat berkecukupan.

Dalam riwayat Abu An-Nu'man disebutkan, '11 u*t;t 4'.1 OU

a:t- (Apabila (tersedia makanan) empat orang, hendaklah membawa

orang kelima atau keenam). Kata'atau' pada kalimat ini berfungsi
untuk menyebutkan macam-macamnya atau memberi pilihan,
sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat lain. Kemungkinan pula
makna lafazh, 'atau orang keenam' adalah jika tersedia makanan

untuk lima orang, maka hendaklah membawa orang keenam. Dengan

demikian, kaljmat tersebut tergolong menyambung kalimat dengan

lialimat.
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k LJ''p*rt,:n-5llu-. "e ;,; t;1 b|:t

(Sesungguhnya Abu Bakar datang membawa tiga orang, dan Nabi
SAW berangkat membawa sepuluh orang). Perbuatan Abu Bakar

diungkapkan dengan kata jaa 'a (datang), untuk mengisyaratkan letak

rumah Abu Bakar yang cukup jauh dari masjid. Sedangkan perbuatan

Nabi SAW diungkapkan dengan kata inthalaqa (berungkat), karena

rumah beliau SAW yang sangat dekat dengan masjid.

Adapun kalimat, 'wa abu bakar tsalatsah '(dan Abu Bakar tiga
orang), dinukil oleh kebanyakan periwayat dengan lafazh,
'tsalatsatan 1 yakni beliau mengambil tiga orang. Kalimat ini tidak
dianggap sebagai pengulangan terhadap kalimat sebelumnya, 'Abu
Bakar datang membawa tiga orang'. Karena lafazh yang dimaksud

merupakan kalimat awal untuk menjelaskan apayang terjadi dengan

ketiga orang yang dibawa Abu Bakar RA, sedangkan kalimat pertama
hendak menjelaskan orang-orang yang dia bawa ke rumahnya. Cukup
keliru mereka yang membaca, "tsalatsatun", dan mengatakan

maknanya adalah keluarga Abu Bakar tiga orang, yakni sama dengan
jumlah tamunya yang datang. Menurutnya, hal ini menunjukkan
bahwa Abu Bakar memiliki makanan untuk empat orang, tetapi ia
mengambil orang kelima, keenam, dan ketujuh. Seakan-akan rahasia

mengapa dia mengambil jumlah melebihi yang disebutkan Nabi SAW,
adalah karena dia hendak memberikan bagiannya kepada orang yang

ketujuh. Asumsi ini ditarik dari sikap Abu Bakar yang pada awalnya
tidak makan bersama mereka.

Kemudian dalam

Bakar bitsalatsatin",
"wanthalaqa nabiy".
membawa tiga orang.

riwayat Al Kasymihani disebutkan, "Wa Abu

maka kalimat ini dikaitkan dengan kalimat,
Maksudnya, dan Abu Bakar berangkat

Kalimat seperti ini juga merupakan riwayat
Imam Muslim. Namun, versi pertama lebih tepat.

tl- i, '
f$ dlSJi'* :)t! (Dia berkata, "yaitu aku, bapakku, dan

ibuku"). Orang yang berkata di sini adalah Abdurrahman bin Abu
Bakar.
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eG) r-.1"tj.t lJ e;\i'ls (Aku tidak tahu, apakah dia

mengatakan istriku dan pembantuku). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan,tU't (Dan seorang pembantu). Adapun orang yang yang

mengucapkan kalimat, "Apakah dia mengatakan...", adalah Abu
Utsman, periwayat hadits ini dari Abdurrahman bin Abu Bakar.

Seakan-akan Abu Utsman ragu mengenai hal itu.

\j* d (Di antara rumah kami). Yakni ia melakukan pelayanan

ganda; di rumah kami dan di rumah Abu Bakar. Ibu Abdurrahman
adalah Ummu Ruman. Dia sangat masyhur dengan nama
panggilannya. Adapun nama aslinya adalah Zainab. Ada pula yang

mengatakan namanya adalah Wa'iah binti Amir bin Uwaimir, atau

Umairah. Dia berasal dari keturunan Al Harits bin Ghunm bin Malik
bin Kinanah. Sebelum dinikahi oleh Abu Bakar, dia adalah istri Al
Harits bin Sakhbarah Al Azdi. Al Harits membawa istrinya ke
Makkah, lalu meninggal dunia dan meninggalkan anak bernama Ath-
Thufail. Kemudian dia dinikahi oleh Abu Bakar, lalu melahirkan
Abdunahman dan Aisyah. Ummu Ruman masuk Islam lebih awal dan
hijrah bersama Aisyah RA. Sedangkan Abdurrahman masuk Islam
lebih akhir hingga terjadi perdamaian Hudaibiyah. Akhimya, dia
datang pada tahun ke-7 atau awal tahun ke-S H. Istrinya -ibu dari
anaknya yang tertua- adalah Umaimah binti Adi bin Qais As-
Sahmiyah. Adapun pembantunya, saya tidak mengetahui namanya.

"j *Vt ,v, ,h 4p ,*r y tr, ,p dt y *: yS ui'011

*', (Abu Bakar makan malam di rumah Nabi SAW. Kemudian dia

tinggal di sana hingga shalat Isya'. Setelah itu dia kembali). Dalam
pembahasan tentang shalat disebutkan, lr-:.rjr * ,;'4 "€
(Kemudian beliau tinggal hingga shalat Isya' selesai dikerjakan).
Dalam riwayat lain disebutkan, !j,)'€'*J i* (Ketika telah

dikerjakan maka beliau kembali). Al Karmani berkata, "Riwayat ini
memberi asumsi bahwa Abu Bakar makan malam setelah kembali
kepada Nahi SAW. Adapun riwayat sebelumnya mengindikasikan
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sebaliknya. Maka jawabannya dikatakan bahwa yang pertama adalah

penjelasan keadaan Abu Bakar yang tidak butuh makan malam di

rumah keluarganya. Sedangkan yang kedua hendak menuturkan kisah

sesuai urutan kejadiannya." Namun, kenyataannya, yang pertama

menerangkan makan malam Abu Bakar RA, dan yang kedua tentang

shalat Isya' Nabi SAW. Karena kata ta'asysya yang pertama berasal

dari kata asyaa' (makan malam), sedangkan kata ta'asysya yang

kedua berasal dari kata 'isya'(shalat Isya'). Maka salah satu daripada

kemungkinan-kemungkinan ini adalah; bahwa Abu Bakar ketika

datang membawa tiga orang ke rumahnya, dia tinggal hingga waktu

shalat Isya', lalu dia kembali kepada Nabi SAW dan melakukan shalat

Isya'. Tapi kemungkinan ini tidak tepat, karena menyelisihi lafazh

hadits di atas, "Sesungguhnya Abu Bakar makan malam pada Nabi

SAW." Kemudian lafazh raja'a (pulang) yang tercantum dalam

riwayat Bukhari tidak disepakati oleh para periwayat, seperti yang

akan diterangkan. Hanya saja makna lahir kalimat "kemudian pulang"

dalam riwayat ini, adalah kembali ke rumahnya. Atas dasar ini, maka

kalimat, ,Pt ,1 ;at 6'$i.;W *t y a' ,* i' lr-l ,F ,p ry
ii,r 

"t3 
6 (Dia tinggal hingga Rasulullah SAW shalat Isya', lalu datang

setelah berlalu sebagian dari waktu malam sebagaimana yang

dikehendaki Allah), merupakan pengulangan. Faidahnya adalah

menjelaskan bahwa lama keterlambatan Abu Bakar kepada Nabi

SAW, sama dengan waktu yang dia habiskan untuk makan malam

bersama Nabi SAW dan melakukan shalat Isya', dan dia tidak kembali

ke rumah melainkan setelah berlalu sebagian waktu malam. Sebab

Nabi SAW suka mengakhirkan shalat Isya' sebagaimana yang telah

disebutkan pada hadits Abu Barzah.

Kemudian dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, "tsLtmma

raka'a" (kemudian beliau ruku'), yakni mengerjakan shalat sunah

sesudah shalat Isya'. Berdasarkan riwayat ini maka yang terulang

hanya pada kal in t, oJ:i5 ; 4 (Beliau tinggal hingga shalat

Isya'). Lalu dalam riwayat Imam Muslim dan Al Ismaili disebutkan
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dengan lafazh,',4 ,; 
-V 

(Beliau tinggal hingga mengantuk).

Nampaknya versi ini lebih tepat. Bahkan menurut Iyadh, versi inilah
yang benar. Riwayat dengan lafazh seperti ini meniadakan semua

pengulangan seperti di atas, kecuali pada kata "lqbitsa" (tinggal) saja.

Letak perbedaan ini terdapat pada bagian yang berkaitan dengan kata
'tinggal'. Versi pertama mengatakan, dia tinggal hingga mengerjakan

shalat Isya'. Sedangkan versi kedua mengatakan dia tinggal hingga

Nabi mengantuk. Kesimpulannya, Abu Bakar RA bersama Nabi SAW
hingga menunaikan shalat Isya', kemudian dia masih berada di sana

hingga Nabi SAW mengantuk dan berdiri untuk tidur, saat itulah Abu
Bakar RA kembali ke rumahnya.

Imam Bukhari menyebutkan hadits ini pada pembahasan tentang

shalat 
-sebelum 

bab-bab adzan- di bab, "Begadang Bersama Tamu

dan Keluarga." Dia menyimpulkan dari perbuatan Abu Bakar RA,
yang kembali kepada keluarga dan tamunya setelah shalat Isya'

bersama Nabi SAW, lalu terjadi percakapan antara mereka seperti

disebutkan dalam hadits.

Dalam riwayat Abu Daud dari Al Jariri, dari Abu Utsman atau

Abu As-Salil, dari Abdunahman bin Abi Bakar, dia berkata, -'J:F
& e4iA')ii,,:ut a,u:|o i' ,P 4t ,f 

'ut*" k ;{ og') ,.u*i

:l'F yV',y. Lfr (Pernah para tamu singgah pada kami. Adapun Abu

Bakar bercerita di sisi Nabi SAW. Beliau berknta, 'Aku tidak akan

kembali kepadamu hingga selesai menjamu mereka i/z ). Riwayat

senada dikutip pula dalam pembahasan tentang adab dari jalur lain,

dari Al Jariri, dari Abu Utsman, ,,tr?t Y,J* ,tLli: t:^' i f". Uibl

o1'# et-J.|tLi,i, ;&t y;u' ,.r& I' jlbie;y ;aj\*i;!i\i
;,*i (Sesungguhnya Abu Bakar menjamu sekelompok orang. Dia

b erkat a kep ada Ab duruahman,' Urus lah tamu-tamumu. Sesungguhnya

aku akan pergi kepada Nabi SAW. Selesaikanlah menjamu mereka

sebelum aku datang'). Riwayat ini memberi informasi, bahwa Abu
Eakar RA membawl para tamu ke rumahnya, lalu memerintahkan
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keluarganya untuk menjamu para tamu tersebut, dan dia sendiri

kembali kepada Nabi SAW. lnformasi ini diindikasikan langsung oleh

lafazh pada riwayat di atas, #r;4 f 6.1'tt1j gesungguhnya Abu

Bakar datang membawa tiga orang).
. i"|!er*i'H |!a.:, 6 :iiir,r iJ ULI (Istrinya berkata kepadanya,

"epo yong menahanmu dari tamu-tamumu").Dalam riwayat Al
Kasymihani disebutkan 'an adhyaafika sebagai pengganti min

adhyaafika. Demikian juga yang terdapat pada pembahasan tentang

shalat dan riwayat Imam Muslim.

'A*'11 
lAtau tamumu).Ini adalah keraguan yang beasal dari

periwayat. Adapun kata 'tamu' di sini menunjukkan jenis, sebab

jumlah mereka adalah tiga orang sebagaimana yang diketahui.

Adapun kata dhaif (tamu) digunakan untuk satu orang dan seterusnya.

Al Karmani berkata, "Atau kata bentuk mashdar (infinitif) yang dapat

digunakan untuk 'mutsanna'(kata yang menunjukkan dua) maupun
jamak." Demikian yang dia katakan, tetapi hubungannya dengan

masalah di atas kurang jelas.

l?e*4l Q4pakah engkau telah memberi mereka makan malam).

Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, '# J 31 (Apakah

engkau belum memberi makan mereka). Demikian juga dalam riwayat
Imam Muslim dan Al Ismaili.

1, , ,'# r-bji> ti (Sungguh mereka [keluarga Abu BakarJ telah

menghidangkan kepada mereka [para tamuJ). Maksudnya, makanan

telah dihidangkan kepada mereka oleh pelayan atau keluarga Abu
Bakar.

'it41,t (Latu para tamu mengalahkan mereka). Maksudnya,

keluarga Abu Bakar telah menghidangkan makanan kepada para tamu

dan mempersilahkan untuk makan, tapi para tamu itu menolak,

sehingga keluarga Abu Bakar mendesak, tapi mereka tetap bersikeras

tidak akan makan hingga mengalahkan kemauan keluarga Abu Bakar.
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Dalam riwayat yang tercantum pada pembahasan tentang shalat

disebutkan, trir! ii, yakni diberi makan. Diambil dari kata iradhah

yang bermakna hadiah. Demikian dikatakan oleh Al Qadhi lyadh.
Namun, dia berkata, "Pada sebagian riwayat menggunakan kata
uridhuu. " Menurut Ibnu Qurqul, bila ditinjau dari segi kaidah maka
seharusnya adalah 'urridhuu. Pendapat ini pula yang ditandaskan oleh
Al Jauhari. Lalu Al Karmani berusaha menjelaskan kata 'uridha,
bahwa yang dimaksud adalah makanan dihidangkan kepada mereka.

Sementara dalam pembahasan tentang shalat disebutkan, 'filb €o? \i
t#Li (sungguh kami telah menghidangkan kepada mereka, namun

mereka menolaknya).

Ibnu At-Tin menyatakan bahwa pada sebagian riwayat
disebutkan dengan kata 'urishuu, dan dia mengaku tidak mengetahui
kesesuaiannya dengan konteks kalimat. Adapun ulama selainnya
memberi penjelasan bahwa lafazh itu diambil dari kalimat 'urisha
yang bermakna giat. Seakan-akan maksudnya adalah mereka sangat
giat dan sungguh menyuruh para tamu untuk makan. Tapi penakwilan
ini sangat jelas dipaksakan.

(Abdurrahman bergerak lalu memberikan suguhan kepada para tamu,
seraya berkata, 'Makanlah'. Para tamu berkata, 'Di mana tuan
rumah kita'. Abdurrahman berkata, 'Makanlah'. Mereka berkata,
'Kami tidak akan makan hingga dia datang'. Abdurrahman berkata,
'Terimalah jamuan kami ini untuk kamu. Kalau dia datang dan kamu
belum makan niscaya kami akan mendapatkan keburukan keburukan.
Namun, mereka tetap tidak mau makan).

Pada riwayat Imam Muslim disebutkan, ,itf r-b tr-tli'11
(Apakah Kulian tir{ak mau menerima jamuan dari kami?). Iyadh
rn,:nrrkil dari kebanyakan periwayat dengan kata alaa (bukan altaa).
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Namun, riwayat tersebut ditanggapi oleh Al Qurthubi, bahwa jika
dibaca alaa maka kata sesudahnya harus dibaca taqbaluuna, karena

tidak ada suatu sebab yang mengharuskan penghapusan huruf nun

pada akhir kata tersebut. Sementara Ibnu Abi Ja'far menyebutkan

allaa taqbaluu (Apakah kalian tidak mau menerima), dan riwayat
inilah yang lebih tepat.

t ?,-" i t a. ',1,2W$, i:bii :)16 (Dia berkata, "Aku pun pergi bersembunyi").

Yakni karena takut atas tuntutan Abu Bakar dan kemarahannya.

Dalam riwayat Al Jariri, * U iJul ,'^y::"* ,V ti,Jt "Ab'f'ii'i:;l
|S- '-! ,,7-"-.]rt';,_,? i" ,'J$ j .'6,5 ,flr (Aku pun tahu dia akan

marah kepadaku. Maka ketika beliau datang aku sengaja menghilang
dari hadapannya. Abu Bakar berkata, 'Wahai Abduruahman'. Aku

tidak menyahut. Kemudian beliau berkata, 'Wahai Abdurrahman'.
Aku tetap tidak menyahut).

:*, Ll-ri- p J-:'Jt-fi) (Abu Bakar berkata, ,Wahai

Ghuntsar", dia mendoakan jada' dan mencaci). Dalam riwayat Al
Jariri disebutkan, "Abu Bakar berkata, 'Wahai ghuntsar, aku

bersumpah atasmu, jika engkau mendengar suaraku maka datanglah'.

Aku pun keluar dan berkata, 'Sungguh aku tidak bersalah,

tanyakanlah kepada tamu-tamumu itu'. Mereka berkata, 'Dia berkata

benar kepadamu, dia telah datang menghidangkan jamuan kepada

kami'."
O 2..O"*') 

LSJJ (Dia mendoakan jada' dan mencaci). Yakni Abu

Bakar berdoa agar Abdurrahman ditimpa jada'. Jada' adalah

terpotong telinga, hidung, atau bibir. Ada pula yang mengatakan

bahwa maksudnya adalah makian. Tapi pendapat pertama lebih benar.

Dalam riwayat Al Jariri disebutkan dengan katafajaza 'a, diambil dari

kata jaza', yang artinya takut. Sebagian lagi berkata, "Makna

mujaza'ah adalah mukhashamah (pertikaian/permusuhan). Maka

artinya adalah orang yang bertikai."
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Al Qurthubi berkata, "Abu Bakar mengira bahwa Abdurrahman

telah melalaikan hak para tamunya. Tapi setelah jelas baginya, maka
dia memberi pengajaran pada mereka dengan perkataannya,

'Makanlah, tidak ada kenikmatan bagi kamu'. Dia pun mencaci

maki." Adapun orang yang dicaci-maki tidak disebutkan karena sudah

diketahui dari konteks kalimat.

'$ lCn"nnar). Demikian yang tercantum dalam riwayat yang

masyhur. Namun, sebagian riwayat menyebutkan, "Ghuntsur." Iyadh

menukil dari sebagian syaikhnya dengan kata, "Ghantsar." Sementara

Al I(haththabi menukilnya, "Antar", yakni sama seperti nama seorang

penya'ir yang masyhur.

ibnu Abdil Barr menukil {ari Tsa'lab, bahwa artinya adalah

lalat. Konon Abdunahman dinamakan demikian karena suaranya'.

Maka Abu Bakar menyerupakannya dengan lalat di saat hendak
menghinakan dan merendahkannya." Ulama selainnya berkata,

"Makna lafazh dalam riwayat yang masyhur adalah 'orang yang berat
suara'." Disamping itu terdapat beberapa pendapat lain, diantaranya
bahwa maknanya adalah orang bodoh, atau orang dungu, atau orang
durjana. Lafazh tersebut diambil dari kata 'ghutsur'. Ada pula yang

mengatakan maknanya adalah lalat hijau. Abdurrahman disamakan

dengan lalat hujau untuk merendahkannya, seperti keterangan yang

telah disebutkan.

t7i; ,$: (Dia berkata, "Makanlah"). Pada pembahasan tentang

shalat diberi tambahan, t1.5 
'I 

(Tidak ada kenikmatan). Demikian juga

yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Adapun maknanya

adalah; semoga kalian tidak akan makan dengan nikmat. Menurut
pengertian ini maka kalimat tersebut masuk kategori doa yang tidak
baik. Tapi sebagian mengatakan bahwa kalimat yang dimaksud

tergolong berita. Maksudnya, kalian tidak menikmatinya saat masih

hangat.

Berdasarkan peristiwa ini diketahui tentang bolehnya
mendoakan sesuatu yang buruk bagi seseorang yang tidak berbuat
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bijak, khususnya bila orang yang berdoa dalam keadaan marah. Sebab

para tamu ini telah lancang untuk mengharuskan tuan rumah hadir
bersama mereka, dan menolak bila hanya ditemani anak tuan rumah.

Seakan-akan yang mendorong para tamu melakukan hal itu adalah

keinginan mendapatkan berkah karena makan bersama beliau RA.

Sebagian berpendapat bahwa ucapan Nabi SAW tersebut

ditujukan kepada keluarganya, bukan para tamu. Ada pula yang

mengatakan bahwa Abu Bakar RA tidak bermaksud mendoakan

keburukan, tetapi hanya mengabarkan bahwa mereka tidak
mendapatkan kenikmatan makanan, karena mereka tidak
menyantapnya saat masih hangat.

r:.t:.i iiii I :Jt J (Beliau berkata, .,Aku tidak akan memakannya

selamanya"). Dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari pada

pembahasan tentang shalat disebutkan, t:r-i.1L*;Li'l Arj iS.it lOia
berkata, 'Demi Allah, aku tidak akan memakannya selamanya'.).

Sementara dalam riwayat Al Jariri disebutkan, Att ,d.'t;-Jre,,t q$ i,Sul

'4 r arl ;;: t J;a ,$-i.1 '^;bi I (Dia berkata, 'sungguh kalian

(terlambat makan) hanya karena merutngguku, demi Allah, aku tidak
akan memakannya selamanya'. Maka yang satunya juga berkata,
'Demi Allah, kami tidak akan memakannya'.). Kemudian dalam

riwayat Abu Daud dari jalur lain disebutkan, fi,,(iij 4 ,k i.|',:A
G &1,;filf ?t e.')i j ivi w j .fi.i tii I ar.e j6 .i* ,t|e
'F0 

l@t';r J3\i i' 9-,, ,'J,i!'*'i ;a;6L ?6 €tie f# p rpf
ty*\ (Abu Bakar berkata, 'Apakah yang menghalangi kalian?'

Mereka berkata, 'Kedudukanmu'. Abu Bakar berkata, 'Demi Allah,
aku tidak akan memakannya selamanya'. Kemudian keduanya

sepakat, dan dia berkata, 'Aku belum pernah melihat keburukan

seperti malam ini, ada apa dengan kalian? Kalian tidak mau

menerima jamuan kami. Berikanlah makananmu. Lalu makanan

dihidangkan. Maka dia meletakkan tangannya seraya berkata,
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'Dengan menyebut nama Allah yang pertama dari syetan'. Lalu dia

makan dan para tamu juga makan).

Menurut Ibnu At-Tin, Abu Bakar mengucapkan perkataan itu
bukan untuk tamunya, tapi justru ditujukan kepada keluarganya

sendiri. Akan tetapi riwayat yang baru saja saya (Ibnu Hajar) sebutkan

menolak pendapat ini. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim
disebutkan, "Mengapa kalian tidak mau menerima."

f i;'l (Dan demi Allah). Menurut mayoritas ulama, huruf

hamzah pada kata ini termasuk hamzah washl (hamzah yang tidak
perlu dibaca bila digandeng dengan kata lain sebelumnya). Namun,

sebagian mengatakan bisa juga digolongkan sebagai hamzah qath'
(hamzah yang harus dibaca) yang berkududukan sebagai subjek, dan

predikatnya tidak disebutkan secara tekstual, seharusnya adalah

"Demi Allah, aku bersumpah'."

Kata'waimullaah' berasal dari kata 'wa aimanullah', artinya

huruf hamzah pada kalimat itu termasuk hamzah qath'. Tapi karena

seringnya digunakan, maka dimudahkan pengucapannya sehingga

huruf hamzah tersebut dijadikan sebagai hamzah washl. Kemudian
para ulama menukil cara pelafalan yang beragam terhadap lafazh ini,
yaiit aimanullaah, manullaah, aimullaah, wamullaah, dan imillaah.

Ibnu Malik berkata, "Huruf mim pada kata itu bukan sebagai

pengganti huruf waw, dan tidak pula berasal dari kata min. Berbeda

dengan pandangan orang yang beranggapan demikian. Begitu pula

kata aiman bukan bentuk jamak dari kata yamin, berbeda dengan

pendapat para ulama Kufah. Masalah ini akan disebutkan pada

pembahasan tentang sumpah dan nadzar.

q;Ji'U $ ll (Melainkan bertambah dari bagian bawahnya).

Maksudnya, setiap kali diambil satu suapan, maka bagian bahwa

suapan itu malah semakin bertambah banyak.

';i\i?# tt* f ;i'p (Abu Bakar metihat dan ternyata

[makananJ sama seperti sebelumnya atau lebih banyat). Demikian
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yang dikutip oleh Imam Bukhari di tempat ini. Sementara dalam

pembahasan tentang shalat dia menukil dengan lafazh, 6'r-- I 3 
rir,-j

.'- : .". '
F Li,s -aj4Jl (Ternyata dia -yakni piring- sebagaimana

,ub"lu*rya). Maksudnya, isinya sama seperti sebelum dimakan atau

malah lebih banyak. Demikian juga yang terdapat dalam riwayat
Imam Muslim serta Al Ismaili. Inilah yang benar.

r'(a 4.'*i 5-(Wahai saudara perempuan bani Firas). Pada

pembahasan tentang shalat ditambahkan, ftii tj (Apakah ini?).

Pembicaraan ini ditujukan oleh Abu Bakar kepada istrinya (Ummu

Ruman). Adapun bani Firas adalah keturunan Ghunm bin Malik bin
Kinanah. An-Nawawi berkata, "Wahai orang yang berasal dari bani

Firas." Tapi pemyataan ini masih perlu diteliti lebih lanjut. Sebab

bangsa Arab biasa menyebut seseorang yang memiliki nasab dengan

kabilah tertentu sebagai saudara mereka. Sebagaimana dijelaskan pada

pembahasan tentang ilmu bahwa Dhamam adalah saudara bani Sa'ad

bin Bakr. Telah disebutkan pula bahwa Ummu Ruman adalah

keturunan Al Harits bin Ghunm (yakni saudara Firas bin Ghunm).

Kemungkinan Abu Bakar menisbatkan istrinya kepada bani Firas,

karena kedudukan mereka yang lebih masyhur dari bani Al Harits. Hal
seperti ini sangat sering terjadi dalam masalah nasab. Terkadang pula

mereka menisbatkan seseorang kepada saudara kakeknya. Atau makna

perkataan Abu Bakar tersebut adalah, "Wahai saudara perempuan

kaum yang menisbatkan diri kepada bani Firas." Tidak diragukan lagi

bahwa Al Harits adalah saudara Firas. Maka anak-anak setiap salah

seorang mereka adalah saudara bagi yang lainnya, karena berada pada

satu tingkatan.

Menurut Iyadh, sebagian sumber menyebutkan bahwa Ummu

Ruman adalah keturunan bani Firas bin Ghunm, bukan keturunan bani

Al Harits. Atas dasar ini, maka tidak ada perlunya menakwilkan
perkataan Abu Bakar di atas. Akan tetapi saya (Ibnu Hajar) tidak

menemukan nasab lain bagi Ummu Ruman di dalam kitab nasab Ibnu
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Sa'ad selain bani Al Harits bin Ghunm, dan dia menyebutkan dua

nasab yang berbeda untuknya.

,* r/lt ', 'U6 Qstrinya menjawab, "Tidak, sungguh kesejukan

mataku [hatikuJ"). Kalimat 'qurratu ain' (kesejukan mata) biasa

digunakan untuk mengungkapkan rasa gembira karena melihat sesuatu

yang disukai dan sesuai keinginannya. Dikatakan demikian, karena

mata menjadi tenang setelah mendapatkan yang diinginkannya, dan

tidak berpaling kepada perkara lain. Seakan-akan kalimat itu diambil
dari kata 'qaraar' (menetap). Sebagian berkata, "Maknanya adalah,

'semoga Allah menentramkan matamu'." Namun, substansinya

kembali kepada pengertian pertama. Pendapat lain mengatakan bahwa
kalimat itu diambil dari kata 'qurr'yang artinya dingin. Maksudnya,

matanya menjadi dingin karena kegembiraan yang sangat mendalam.

Oleh karena itu dikatakan bahwa suhu air mata kesedihan adalah

panas. Atas dasar itu pula maka lawan kalimat tersebut adalah,

"askhanallaahu ainahu" (semoga Allah menjadikan matanya panas),

yakni membuatnya sedih.

Hanya saja Ummu Ruman bersumpah demikian karena sangat

gembira dengan sebab karamah yang diberikan Allah, melalui
keberkahan Abu Bakar Ash-Shiddiq RA. Namun, menurut Ad-
Dawudi bahwa yang dimaksud Ummu Ruman dengan perkataannya

adalah Nabi SAW, maka dia pun bersumpah demikian. Akan tetapi
hal ini cukup sulit diterima.

Kemudian kata 'tidak' pada ucapan Ummu Ruman berfungsi

untuk menguatkan pernyataannya, atau penafian, dan maknanya

adalah 'Tidak ada sesuatu selain yang aku katakan'.

"" & ' ff ili 'fi go sekarang tebih banyak daripadaJ.-9 L-o, F
sebelumnya). Demikian yang disebutkan di tempat ini. Lalu dalam

riwayat Imam Muslim disebutkan,'J4 t$'gi (Lebih banyak dari

yang sebelumnya). Versi ini lebih tepat.
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lri,:3' o;r ;:t,,lj': k ;: q|yu (Dia makan makanan

tersebut dan berkata, "Hanya saja ia adalah syetan", yakni

sumpahnya). Demikian yang disebutkan di tempat ini, tetapi di

dalamnya terdapat redaksi yang tidak disebutkan, dimana

selengkapnya adalah, "Hanya saja syetan yang mendorongku

melakukan hal itu". Maksudnya, perkara yang mendorongnya untuk

melakukan sumpah, "Demi Allah, aku tidak akan memakannya."

Kemudian disebutkan oleh Imam Muslim dan Al Ismaili, "Hanya saja

yang demikian itu berasal dari sy9tan." Yakni sumpah yang

diucapkannya. Versi ini lebih selaras dengan teks kalimat.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa kata penunjuk pada

kalimat, 'Suapan ini', mengarah kepada yang makan. Yakni, suapan

ini untuk mengekang syetan dan menghinakannya. Maka

sesungguhnya ia adalah pendapat yang cukup jauh menyimpang.

Sebab Abu Bakar menghiasi perkataannya dengan sumpah untuk

memberi kesan menakutkan antara dirinya dengan para tamunya. Lalu
dia melanggar sumpah itu 

-kendati 
harus menebusnya- karena itu

adalah sikap terbaik. Namun, makna lahir dari redaksi kalimat ini
menyelisihi riwayat Al Jariri.

Iyadh berkata, "Dalam redaksi hadits ini terdapat kesalahan dan

pemutarbalikkan." Menurutnya, redaksi yang benar adalah riwayat Al
Jariri. Karena riwayat Sulaiman At-Tamimi 

-yang 
baru disebutkan-

berkonsekuensi bahwa faktor yang menyebabkan Abu Bakar turut

makan adalah keberkahan pada makanan. Maka dia pun tertarik untuk

menyantap makanan tersebut. Dia lebih memilih melanggar

sumpahnya karena 
-menurutnya- 

menikmati berkah adalah lebih

maslahat. Adapun riwayat Al Jariri berkonsekuensi bahwa faktor yang

mendorong Abu Bakar ikut makan adalah sikap keras kepala para

tamu, dan sumpah mereka untuk tidak menyantap makanan, sampai

Abu Bakar mau makan bersama. Tidak diragukan lagi bila versi ini
lebih tepat. Akan tetapi sangat mungkin bila makna riwayat Sulaiman

At-Tamimi dikembalikan kepada redaksi riwayat Al Jariri. Hal itu
dapat terlaksana dengan mengaitkan kalimat, "Abu Bakar menyantap
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makanan tersebut", kepada kalimat "Demi Allah aku tidak akan

memakannya", bukan kepada bagian kisah yang berkaitan dengan

keberkahan makanan. Maka maksimal yang dapat dikatakan, bahwa

sumpah para tamu untuk tidak menyantap makanan tidak tercantum

dalam riwayat Sulaiman.

Kemudian tampak, bahwa penyebutan masalah itu dalam

riwayat Mu'tamir bin Sulaiman bukan melalui jalur bapaknya. Imam

Bukhari menyebutkan dalam pembahasan tentang adab dari Ibnu Abi

Adi, dari Sulaiman At-Taimi, rt',:A ,,'JJia ;r'^ia I iftr 'ri)al

[r'll i;ifir o'*';t tr6 ,t$r',F's efuu r;ii ,irrj.lillr ;r oj.6 'ois S
tAli ",1 ,H (Maka perempuan itu bersumpah tidak akan memakannya

hingga mereka mau makan. Abu Bakar berkata, 'Seakan-akan ia

berasal dari syetan'. Maka dia minta dibawakan makanan, lalu
memakannya, dan para tamu pun ikut makan. Tidaklah mereka

mengangkat satu suapan melainkan bertambah banyak dari
bawahnya).

Ada kemungkinan kedua versi itu untuk digabungkan bahwa

Abu Bakar sengaja menyantap sedikit makanan untuk keluar dari

sumpahnya. Tapi setelah melihat berkah yang turun, maka dia kembali

makan untuk meraih keberkahan tersebut, seraya melegitimasi

pelanggarannya terhadap sumpah dengan mengatakan, "Sesungguh

nya hal itu berasal dari syetan."

lntinya, Allah telah memuliakan Abu Bakar dan menghilangkan

kesempitan yang dirasakannya, sehingga dia kembali ceria, dan syetan

menjauh dan terusir darinya. Abu Bakar Ash-Shiddiq menempuh

akhlak mulia. Dia rela menebus sumpahnya demi memuliakan para

tamu, serta mencapai tujuannya memberi makan kepada mereka,

disamping keberadaannya yang lebih mampu untuk menebus sumpah

dibandingkan para tamunya.

Dalam riwayat Al Jariri yang dinukil Imam Muslim disebutkan,

# l't ,l'6 .i'-*': Fl';,1u|'1, i,:ut i&t t:ii.it'J?')n":fi. ;.1'l$)
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irt-ts (Abu Bakar berkata, '[4rahai Rasulullah, mereka menepati

sumpah, sedangkan aku melanggarnya'. Rasulullah SAW bersabda,
'Bahkan engkau yang lebih taat dan terbaik di antara mereka'."
Beliau berkata, "Belum sampai kepadaku tentang kafarat [penebusan
sumpahl). Namun, bagian ini tidak terdapat dalam riwayat Al Jariri
yang dikutip Imam Bukhari. Seakan-akan Imam Bukhari sengaja

menghapus tambahan ini, karena di dalamnya terdapat idraj
(perkataan periwayat yang disisipkan dalam hadits), seperti dijelaskan

riwayat Abu Daud , 'rY,'J:o n' ,b "4t ,* tSt'€b1'afii o';'a gm
diberitahu, bahwa pagi harinya Abu Bakar pergi menemui Nabi

SAW,..),

Adapun kalimat, "Bahkan engkau yang lebih taat dan terbaik di
antara mereka", yakni karena engkau melanggar sumpahmu dalam

lingkup yang disukai, maka engkau lebih utama daripada mereka

ditinjau dari sisi ini. Kemudian kalimat, 'Tidak sampai kepadaku

tentang kaforat' dijadikan dalil tentang tidak wajibnya kafarat bagi

seseorang yang bersumpah dalam keadaan risau dan marah. Akan
tetapi, riwayat tersebut tidak dapat dijadikan dalil, karena sesuatu

yang tidak disebutkan belum tentu tidak te{adi. Bagi mereka yang

mengharuskan adanya kafarat untuk sumpah dalam keadaan marah,

maka hendaklah berpegang kepada keumuman firman Allah surah Al
Maa'idah [5] ayat 8s, 6:# iuL:t K ir:;;li €ub {"ri:tift
F\-; (Akan tetapi Allah rnenghukum kamu karena sumpah-sumpah

yang kamu sengaja, maka kafarat [melanggar] sumpah itu adalah

memberi makan sepultth orang miskin...). Ada pula kemungkinan

peristiwa Abu Bakar terjadi sebelum ada syariat tentang kafarat

sumpah. Namun, kemungkinan ini tertolak oleh keterangan dalam

hadits Aisyah, bahwa Abu Bakar tidak pernah melanggar sumpah

sampai turun ketentuan tentang kafarat.

lmam An-Nawawi berkata, "Kalimat 'Tidak sampai kepadaku

tentang kafarat' yakni dia tidak menebus sumpahnya sebelum
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melakukan pelanggaran. Adapun tentang kewajiban kafarat tidak

diperselisihkan."

Ulama yang lain berkata, "Ada kemungkinan, ketika Abu Bakar

bersumpah tidak akan makan, dia merahasiakan dalam dirinya waktu

atau sifat tertentu. Misalnya, aku tidak akan menyantapnya bersama

kalian, atau saat aku masih marah. Pernyataan ini kembali kepada

permasalahan; apakah pembatasan dalam hati orang bersumpah dapat

diterima atau tidak?" Namun, cukup jelas bagi kita bahwa pandangan

ini terkesan dipaksakan.

Perkataan Abu Bakar, "Demi Allah, aku tidak akan

memakannya selamanya", adalah sumpah yang sah. Tidak ada

kemungkinan perkataan itu digolongkan sebagai senda gurau atau

kesalahan lisan.

'o'rb,"epG *3 4t 10, *n, H' Jr t4i;r"j (Dia membawanya

kepada Nabi SAW ,to, pogi lrorinya cli',a relah bersamanya). Yakni

membawa piring tersebut sebagaimana keadaannya. Hanya saja

mereka tidak menyantapnya di malam hari, karena kejadian tersebut

berlangsung saat malam telah larut.

',.ui Lt t,'F t v't';* dt a:ra 6o*i membagi dua betas

taki-laki, setiap salah seorang mereka terdapat orang-orang).

Demikian yang tercantum di tempat ini, yaitu berasal dari kata

'tafriiq '(membagi atau memisahkan). Maksudnya, mereka dibagi dua

belas kelompok. Al Karmani mengatakan bahwa pada sebagian

riwayat disebutkan, faqarriina, yang berasal dari kata qiraa, yang

bermakna perjamuan untuk tamu. Akan tetapi saya (Ibnu Hajar) tidak

menemukan riwayat yang dimaksud.

banyak bersama setiap seorang laki-laki tersebut). Maksudnya,

mereka telah mengetahui secara pasti ada dua belas laki-laki sebagai

penunjuk.jalan, te tapi tidak diketahui secara pasti berapa jumlah orang

yang mengikuti setiap penunjuk jalan. Karena bisa saja jumlahnya

'#'6i'^1i* ,,Y';'JS gV',;,,d;1?nt 6ttot, tebih tahu berapa

FATHUL BAARI _ 245



banyak dan bisa pula sedikit. Hanya saja diketahui secara pasti bahwa

setiap kelompok terdapat seorang penunjuk jalan.
'J'-i L-;;i "1i ,i:31^ri W tlsi ,)rl (nio berkata, "Mereka semua

makan dari makanan itu. " Atau seperti apa yang dikatakannya). Ini
adalah keraguan dari Abu Utsman, sesuai yang ada dalam redaksi

riwayat Abdurrahman. Adapun maknanya, semua anggota pasukan

makan makanan dari piring yang dikirimkan oleh Abu Bakar kepada

Nabi SAW. Berdasarkan keterangan ini diketahui bahwa

kesempurnaan berkah tersebut disebabkan oleh Nabi SAW. Sebab

yang terjadi di rumah Abu Bakar hanyalah awal dari keberkahan.

Adapun bagian akhirnya hingga semua pasukan menyantapnya, terjadi

setelah makanan berada pada Nabi SAW. Hal ini dipahami

berdasarkan makna tekstual hadits.

Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i meriwayatkan dari

hadits Samurah, dia berkata , 
'J?'til:d-i qyr*'t * ht 

'U irlt 
g.i

,6 ato ,.'.oto'-,t' ' "' 
t ' ' ' 

t '

i'p ':€H o'i-fr p i, J5'U -Pt'u +/ J! V"jst+- t3lt; t"l ,?Ft ,Fis

c;ts o'r<i bf lr yl ,rl'!i '0, t:,1 ;J', t;"....-';^; uti; ',y ,;r.j'Jvi ,U'4,fr5

:A, q.nx; lNati SAW datang membawa piring berisi tsaricl, beliau

memakannya bersarna orang-orang. Maka mereka terus memakannya

secara bergantian hingga mendekat waktu zhuhur. Satu kelompok

makan kemudian berdiri, lalu datang kelompok lain, dan demikianlah

mereka bergantian. Seorang lakiJaki berkata, 'Apakah makanan

ditambah?' Beliau berkata, 'Jika tambahan itu dari bumi maka tidak

ada, kecuali bila tambahan itu dari langit'.). Salah seorang syaikh

kami berkata, "Kemungkinan piring tersebut adalah piring yang

mengalami keberkahan di rumah Abu Bakar, sebagaimana yang telah

disebutkan."

Pelaiaran yans dapat diambil

Hadits ini mengandung beberapa pelajaran berharga selain yang

telah disebutkan, diantaranya:
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t. Bagi orang-orang miskin boleh bernaung di masjid saat

menginginkan santunan, selama tidak terdapat unsur paksaan

dan pemerasan, serta tidak mengusik ketentraman orang-orang

yang shalat.

Disukai menyantuni orang-orang miskin apabila ditemukan

syarat-syarat tadi.

Memberi tugas kepada orang-orang tertentu saat terjadi

kelaparan.

Boleh meninggalkan istri, anak, dan tamu jika kebutuhan

mereka telah dicukupi.

Wanita boleh mengerjakan apa yang akan dihidangkan kepada

tamu, dan dia boleh memberi makan tamu tanpa ada izin khusus

dari suami.

Bapak boleh mencaci anaknya dengan tujuan mendidik dan

melatih dirinya mengerjakan amal kebaikan.

Boleh bersumpah untuk meninggalkan perkara yang mubah.

Orang yang jujur boleh menguatkan perkataannya dengan

sumpah.

Boleh melanggar sumpah setelah sumpah itu dinyatakan sah.

Boleh mencari berkah pada makanan para wali dan orang-orang

shalih.

Memberikan makanan yang tampak berkah kepada orang-orang

terkemuka, dan mereka boleh menerima makanan tersebut.

Boleh melakukan sesuatu berdasarkan dugaan yang kuat, karena

Abu Bakar menduga bahwa Abdurrahman melalaikan urusan

tamu. Dugaan ini semakin diperkuat oleh sikap Abdurrahman

yang bersembunyi.

Kelembutan Allah terhadap para walinya, sebab perasaan Abu

Bakar menjadi tidak enak 
-demikian 

juga anak dan istrinya-
akib":t sikap tanl'r-tamu mereka yang menolak makan. Perasaan

2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

t2.

13.
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Abu Bakar benar-benar tercabik, sampai dia harus bersumpah

dan kemudian menebus sumpahnya, serta melakukan hal-hal

seperti tercantum dalam hadits. Maka Allah menutupi semuanya

dengan karamah yang ditampakkan kepadanya. Akhirnya,

kerisauan tersebut berubah menjadi ketenangan, dan kegelisaan

menjadi kegembiraan.

Kesepuluh, hadits Anas RA tentang istisqa'(memohon hujan).

Adapun yang dimaksud darinya di tempat ini adalah pengabulan doa

Nabi SAW saat itu juga. Penjelasannya telah disebutkan pada

pembahasan tentang istisqa (mohon hujan). Imam Bukhari

menyebutkannya di tempat ini melalui dua jalur dari Hammad bin

Zaid. Yunus yang disebutkan pada sanad hadits ini adalah Ibnu Ubaid.

Pada jalur pertama, Imam Bukhari mengutip hadits melalui

Musaddad, dari Hammad, dari Abdul Aziz, dai Anas. Sedangkan

pada jalur kedua dinukil melalui Musaddad, dari Hammad, dari

Yunus, dari Tsabit, dari Anas. Kesimpulannya, Hammad telah

menukil hadits ini dari Anas melalui jalur ringkas dan jalur panjang

sekaligus. Karena dia telah mendengar riwayat tersebut dari Tsabit,

tapi pada jalur lainnya dia menukil dari Tsabit melalui perantaraan

periwayat lain.

qut';1,1 ,ll[-,i:*,: $elain dia berkata, "Kami memberitahu".).

Terjadi perbedaan periwayat yang dikutip Imam Muslim, yaitu apakah

disebutkan farraqna (kami dibagi berkelompok), ataukah arrafna

(kami memberitahu). Sementara dalam riwayat Al Ismaili disebutkan

aruafna tanpa menukil versi lainnya. Seorang penunjuk jalan

dinamakan ariif (orang yang memberitahu), karena ia

memberitahukan kepada pemimpin tentang keadaan pasukan. Menurut

Al Karmani, dalam redaksi tersebut terdapat bagian yang tidak

disebutkan, dimana seharusnya adalah; kami kembali ke Madinah dan

memberitahu. Namun, klaim ini kurang berdasar, karena mungkin saja

mereka telah mengutus orang yang memberitahu (peristiwa yang

terjadi) sebelum mereka kembali ke Madinah.
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gtlir L-fu (Ternak telah binasa). Dalamriwayat Al Ashili

disebutkan kiraa', tetapi ia dinyatakan keliru. Adapun yang dimaksud

dengan ternak di sini adalah kuda. Meski pada dasarnya kata tersebut

juga digunakan untuk hewan ternak yang lain. Namun, di tempat ini
dipastikan maknanya adalah kuda, karena sesudahnya disebutkan

hewan-hewan temak lainnya.

?Etjt'JJ (Sama seperti kaca). Yakni seperti kaca dalam

kejernihannya, karena tidak ada awan sedikitpun.
- " 

i. 
"i tt;.\;-- biL,i g GW (Tibaaiba angin bertiup dan menjadikan

awan). Salah seorang pensyarah Shahih Bukhari berkata, "Kalimat ini

memiliki kerancuan. Karena kalimat yang benar adalah ot;-)t't:;
(awan meninggi). Sedangkan kata ansya'a (menjadikan) hanya

digunakan berkenaan dengan perbuatan Allah, seperti firman-Nya,
j-li' ,+ttJ)r i-*t (Dan menjadikan awan yang berat)." Saya (Ibnu

Hajar) katakan bahwa maksud pada hadits bab adalah yang kedua.

Adapun penisbatan perbuatan 'menjadikan' kepada awan adalah

bersifat majaz, karena ia terjadi atas izin Allah. Pada dasamya segala

sesuatu dijadikan oleh Allah, sebagaimana firman-Nya, 7i U'tlt'; n:ii
O'gijlt',# (Apakah kamu yang menanamnya atau Kami yang

menanam?). Kemudian pada pembahasan tentang awal mula
penciptaan telah dikemukakan bahwa angin telah membuahi awan.

-6*')i- Srlr,5,t !\?* (Maka taki-laki tersebut -atau laki-

laki lain- berdiri menghadap beliau). Dalam pembahasan tentang

Istisqa' (memohon hujan) terdapat keterangan yang memberi

informasi bahwa orang yang dimaksud adalah Kharijah bin Hishn Al
Fazari. Selain itu, juga ditemukan penjelasan bahwa laki-laki yang

berdiri pada kali pertama adalah laki-laki yang berdiri pada kali
kedua. Anas terkadang menyebutkan hal itu secara tegas dan

terkadang tampak ragu-ragu.

L
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|$t <ruonkota). Maksudnya, lingkaran yang biasa digunakan di

kepala. Namun kata'ikliil' lebih sering digunakan untuk ikat kepala

yang dihiasi oleh permata (mahkota), dan ia merupakan ciri khas raja

Persia. Sebagian berkata, "Pada mulanya kata itu digunakan untuk

daging yang melilit tulang. Tapi kemudian digunakan untuk semua

yang melingkar pada sesuatu."

J\'?bX" e3 ^!L ;it ,u "utr',:rt (4L\t'n', -i tt ,;
.*;"'# 

^:G 
,L':at'"ri ,i\'W'*)r':;ir il ,{:

f.u'* :fr, ;';r,. e';i ';L ; L\* \I?i,*;ir -ru'Jv's

";tt c # it * e6'* ,):r, ,sri it ,f fi ;.i t':r:t+.
t/^a'*3**';*

3583. Dari Ibnu Umar RA, "Nabi SAW biasa berkhutbah pada

batang pohon kurma, dan ketika telah dibuatkan mimbar, maka beliau

berpindah kepadanya, maka batang pohon kurma itu merintih sedih.

Akhimya Nabi mendatanginya dan mengusapkan tangannya

padanya."

Abdul Hamid berkata, Utsman bin Umar mengabarkan kepada

kami, Mu'adz bin Al Alla' mengabarkan kepada kami, dari Nafi,

seperti itu. Abu Ashim meriwayatkan pula dari Ibnu Abi Rawwad,

dari Nafi, dari Ibnu lJmar, dari Nabi SAW.
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its

l

G'* r;i' l)n A^t & ou-.'s')sr i'rL U" .rll 7"t-*' , . ''. L. ".t-.
tAL i"'&,, ej {Lilt ,v';rie & ,tLit o}es

c .//. .
.gJ:*9

3585. Dari Jabir RA, dia berkata, "Dahulu masjid diberi atap di
atas pangkal-pangkal kurma. Maka apabila Nabi SAW berkhutbah,

beliau berdiri di salah satu pangkal kurma tersebut. Setelah mimbar
dibuat, beliau pun berdiri padanya. Maka kami mendengar dari

pangkal kurma itu suara seperti unta yang mau melahirkan. Hingga
Nabi SAW datang dan meletakkan tangannya padanya. Akhimya ia
menjadi tenang."

'J; i,?t aA ii*,lr'GQi .tt A e:' a*ir i", orr
a

gJl
t| ./. I

'i,i*l

3584. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Sesungguhnya

Nabi SAW pada hari Jum'at biasa berdiri dekat satu pohon atau pohon
kurma. Lalu seorang wanita -atau seorang laki-laki- Anshar

berkata, 'Wahai Rasulullah, maukah engkau kami buatkan mimbar?'
Beliau menjawab, 'Jika kalian mau'. Mereka pun membuat mimbar
untuk beliau. Ketika hari Jum'at, beliau menuju ke mimbar. Maka
pohon kurma itu bersuara seperti tangisan bayi. Kemudian Nabi SAW
turun dan merangkulnya. Akhirnya ia terisak seperti suara anak kecil
yang akan berhenti menangis." Beliau berkata, "Ia menengisi dzikir
yang biasa didengarnya di sisinya."

JL CrrX i,;jr ot{ :J* r:<* ?t't

Ai;'r;tit *r ^Y\t ,*
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Kesebelos dan Kedua Belas, hadits Ibnu Umar dan Jabir RA
tentang suara isakan pohon kurma. Imam Bukhari menukil dari

keduanya melalui beberapa jalur. Pada jalur pertama hadits Ibnu Umar
dinukil dari Abu Hafsh (yakni Umar bin Al Alla', saudara laki-laki
Amr bin Al Alla'). Penyebutan nama bagi Abu Hafsh tidak saya

temukan kecuali dalam riwayat Imam Bukhari. Prediksi paling kuat

bahwa itulah nama Abu Hafsh yang sesungguhnya. Al Ismaili menukil
dari Bundar dari Yahya bin Katsir, dia berkata, "Abu Hafsh bin Al
Alla' menceritakan kepada kami...", dia menyebutkan hadits

selengkapnya tanpa menyinggung nama asli Abu Hafsh.

Adapun Al Hakim Abu Ahmad nampak ragu dalam persoalan

ini. Dia menyebutkan hadits ini pada biografi Abu Hafsh di kitab Al
Kuna. Dia menukilnya dari jalur Abdullah bin Raja' Al Ghadani, dia
berkata, "Abu Hafsh bin Al Ala' menceritakan kepada kami." Dia pun

meriwayatkan hadits pada bab di atas, tapi tidak menyebutkan bahwa
nama Abu Hafsh adalah Umar. Kemudian meriwayatkannya pula dari
Utsman bin Umar, dari Mu'adz bin Al Ala', sama seperti itu.

Selanjutnya, dia meriwayatkan dari Mu'tamir bin Sulaiman, dari
Mu'adz bin Al Ala' Abu Ghassan, dia berkata.... Demikian juga

disebutkan Imam Bukhari di kitab At-Tarikh bahwa Mu'adz bin Al
Alla' memiliki nama panggilan Abu Ghassan.

Al Hakim berkata, "Allah lebih mengetahui, bahwa keduanya

adalah dua bersaudara, salah satunya bernama Umar dan yang satunya

lagi bernama Mu'adz, lalu keduanya sama-sama menukil hadits

tentang isakan batang pohon kurma dari Jabir, atau salah satu jalur
riwayat itu tidak akurat. Sebab yang dikenal dari anak-anak Al Ala'
adalah Abu Amr (ahli qira'at), Abu Sufyan, dan Mu'adz. Adapun Abu
Hafsh Umar tidak saya kenal, kecuali dalam hadits di atas."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, baik Mu'adz maupun Umar tidak
disebutkan dalam Shahih Bukhari, kecuali di tempat ini. Adapun Abu
Amr bin Al Ala' adalah orang paling tersohor di antara mereka. Dia
adalah Imam ahli qira'at di Bashrah dan pakar bahasa Arab. Namun,

dia tidak memiliki riwayat dan tidak pula disinggung dalam Shahih
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Bukhari selain di tempat ini. Lalu terjadi perbedaan tentang namanya.

Akan tetapi yang lebih kuat bahwa nama aslinya adalah juga nama

panggilannya. Adapun saudaranya, Abu Sufyan bin Al Ala', haditsnya

dinukil oleh Imam At-Tirmidzi.

A-j^b i:r-;'*i isit l\eliau mendatanginya dan mengusapkan

tangannya padanya). Dalam riwayat Al Ismaili dari Yahya bin As-

Sakan dari Mu'adz disebutkan, ira *J #ii t ! ;,:ul'r$i i*;>a lsO

(Belictu mendatanginya dan merangkulnya hingga tenang. Kemudian

beliau bersabda, 'Kalau aku tidak berbuat demikian niscaya ia tidak

akan tenang). Senada dengannya dinukil dalam hadits Ibnu Abbas

yang dikutip Ad-Dari mi, i-lia\ it J|,e 'ryi I'i 6d ironya aku

tidak merangkulnya niscaya ia akan terisak-isak hingga hari Kiamat).

Sementara dalam hadits Abu Awanah, Ibnu Khuzaimah, dan Abu

Nu'aim, dari Anas disebutkan, fi36'Jt)fJ'a:^a:ri ti :yrt {tt
en y,;t j *i f n' & l' J?i ,p $" ,q y",tt (Demi Yang

jiwaku berada di tangan-Nya, sekiranya aku tidak merangkulnya

niscaya ia akan tetap demikian hingga hari Kiamat, karena sedih atas

Rasulullah SAW'. Kemudian beliau memerintahkan agar pohon

tersebut dikubur). Hadits ini memiliki sumber dalam riwayat At-
Tirmidzi, tetapi tidak menyertakan keterangan tambahan.

Dalam riwayat Al Hasan dari Anas disebutkan bahwa apabila Al
Hasan menceritakan hadits ini, maka dia berkata, "Wahai sekalian

kaum muslimin, kayu menangisi Rasulullah SAW karena rindu

bertemu dengannya, maka sungguh kalian lebih patut untuk
merindukan beliau." Kemudian dalam hadits Sahal bin Sa'ad yang

dikutip Ad-Darimi disebutkan , ,jtU:t'i';rJ"bt - yis ltatu NaOi

memerintahkan untuk menggali tanah lalu [batang pohon ituJ

dikubur). Sedangkan dalam hadits Sahal bin Sa'ad yang dikutip Abu

Nu'aim disebutkan, tioi rft;b u,rlt [iO:y::e:t:* f 'Ul$ti

e':*'F ,;, V U (Beliau berkata, 'Apakah kalian tidak merasa
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takjub dari isakan pohon ini?' Orang-orang pun mendekatinya dan

mereka mendengar isakannya hingga mereka pun menangis).

Adapun keterangan pada jalur pertama hadits Jabir, Jtig oS

y \1a5.-, (Beliau biasa berdiri pada satu pohon atau pohon kurma)

adalah keraguan dari periwayat. Al Ismaili meriwayatkan dari Waki',

dari Abdul Wahid, Y diA (Beliau berdiri menuju pohon kurma),

yakni tanpa disertai keraguan. Begitu pula kalimat, "Seorang wanita -
atau seorang laki-laki- Anshar berkata...", juga merupakan keraguan

periwayat, tetapi yang benar adalah seorang wanita. Adapun

penjelasannya telah dikemukakan pada pembahasan tentang jum'at

disertai perbedaan pendapat tentang namanya dan pembahasan materi

hadits secara tuntas.

'.e U.LYil S;i ,"*Ar';,,c'Jti') (Abdul Hamid berkata: (Jtsman

bin Umar mengabarkan kepada kami). Sepanjang pengetahuan saya,

Abdul Hamid ini tidak disebutkan oleh para ulama di antara periwayat

Shahih Bukhari. Hanya saja Al Mizzi bersama para pengikutnya

menegaskan bahwa yang dimaksud adalah Abd bin Humaid, salah

seorang pakar hadits yang masyhur. Mereka mengatakan bahwa nama

aslinya adalah Abdul Hamid, dan terkadang dipanggil Abd untuk

memudahkan pengucapan. Akan tetapi setelah saya meneliti kembali

Musnad Abd bin Humaid, maka saya tidak menemukan hadits di atas.

Hanya saja saya menemukannya melalui rekannya, Abdullah bin
Abdurrahman Ad-Darimi, sebagaimana dia kutip dalam Musnad-nya

yang masyhur, dari Utsman bin Umar, melalui sanad di atas.

"#t';.'sUd S';i 1Uu'adz bin At Ala' mengabarkan kepada

kami). Dalam riwayat Al Ismaili dari Abu Ubaidah Al Haddad

disebutkan, "Dari Mu'adz bin Al Ala'." Dia adalah saudara laki-laki
Abu Amr bin Al Ala', sang ahli qira'at.

e6'* (Dari Nofi).Dalam riwayat Al Ismaili dan Ibnu Hibban

disebutkan, " Aku mendengar Nofi '."
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t'b ;.1e6ti (Dan diriwayatkan oleh Abu Ashim). Dia adalah

An-Nabil, salah seorang guru Imam Bukhari yang terkemuka.
o. i .

)rJJ \r-i O;.t * (Dari lbnu Abi Rawwad). Yakni Abdul Aziz.

eOapun nu**ua aiatan Maimun. Jalur periw ayatanAbu Ashim ini
dinukil melalui sanad yang maushul oleh Al Baihaqi, dari jalur Sa'id

bin (Jmar, dari Abu Ashim, secara panjang lebar. Kemudian

diriwayatkan oleh Abu Daud, dari Al Hasan bin Ali, dari Abu Ashim,
secara ringkas.

Jalur kedua hadits Jabir RA, dinukil dari Ismail Ibnu Abi Uwais,

dari saudaranya Abu Bakar, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari

Hafsh bin Llbaidillah. Riwayat Yahya bin Sa'id dari Hafsh termasuk
riwayat periwayat yang setingkat, karena keduanya berada pada masa

yang sama.

U:ii e tt;':;3"#"ir ts€ loahulu masjid diberi atap di atas

batang-batang kurma). Maksudn ya, batang-batang kurma bagaikan
tiang-tiang masjid, dimana ia menjadi penopang atap masjid.

4 fy dliil *'t y io' ,,I; ,]r o* (Betiau berdiri di,.
salah satu batang kurma). Yakni ketika berdiri berkhutbah. Demikian
pula yang ditegaskan Al Ismaili, ti-.* Jti,t;-'r-Ll q tsr? lBiasanya

apabila berkhutbah, maka beliau berdiri pada batang kurma).

)4t o:jes (Sama seperti suara unta yang mau melahirknn).

Kata isyaar adalah bentuk jamak dari kata qsyraa, sebagaiman yang

dijelaskan pada pembahasan tentang Jum'at. Adapun asyraa adalah

unta betina yang usia kehamilannya mencapai sepuluh bulan.

Sementara dalam riwayat Abdul Wahid bin Aiman disebutkan, ,*ti

|r$t gry ii;.t' (Pohon kurma itu berteriak seperti suara bayi).

Kemudian dalam hadits Abu Az-Zubair, dari Jabir 
-yang 

dikutip

oleh An-Nasa'i dalam kitab Mujam Al Kabir- disebutkan, l>;jo-zt
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g'H, eiitlt *;,5 i-:ilr'i,l,)s (Tiang itu bergoncang sama seperti suara

isakan unta yang kehilangan anaknya).

Dalam hadits Anas yang dikutip Ibnu Khuzaimah disebutkan,
o,

.r-JtrJt |P:; ii;Jl *n (Kayu itu terisak-isak sedih sama seperti
'tantgisan 

,fnau seorang bapak). Lalu dalam riwayatnya yang dinukil

Ad-Darimi disebutkan, ;jj), fi-l,S Lry' ,!),5')e (Batang kurma itu

mengeluarkan suara sama seperti lenguhan lembu). Dalam hadits

Ubay bin Ka'ab yang dikutip oleh Imam Ahmad, Ad-Darimi, dan Ibnu

Majah, ',i ':,Stj L6 ;- Lryt 
')e 6"li (Maka pangkal kurma tersebut

melenguh hingga pecah dsn terbelalr). Kemudian disebutk un, 
t;.i ,'t-it

tv:rsoi + ,r- t1.tu"Ji_p6 :+;ir iy il t U' u.t f 4 (ubay bin

Ka'ab mengambil pangknl pohon tersebut saat masjid dirobohknn,

dan ia tetap berada padanya hingga honcur menjadi debu).

Keterangan ini tidak menafikan riwayat terdahulu bahwa pohon kurma

tersebut dikubur. Sebab sangat mungkin ia terlihat saat pemugaran

masjid, lalu diambil oleh tlbaybin Ka'ab.

Ad-Darimi meriwayatkan dari hadits Buraidah bahwa Nabi

SAw bersabda kepada pohon kurma itu, sr.i-il 9t3i' eOL'fi"oi -?t

1,e'&fi oi+ or-oi'ry oi U *us 'ri;{i g8
* ht e'e, i,ii .f ilit'ut:, y'$';{r;!*';r}i 6:Wi u+.F
^-3J ,f.Lfi t-ti ,t*t :'gU',S @ilihlah antara aku tanam di tempatmu

dahulu dan engalcu kembali seperti sedia kala -yalcni sebelum

ditebang- atau aht tanam di surga sehingga engkau minum dari
sungai-sungainya, lalu tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah,

kemudian buahmu dimakan oleh para wali Allah." Nabi SAW

bersabda, "Dia memilih aku tanam di surga.").

Al Baihaqi berkata, "Kisah isakan sedih dari batang pohon

kurma, termasuk peristiwa nyata yang dinukil oleh generasi sekarang

dari generasi terdahulu.."

i

i
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Hadits ini mengandung keterangan bahwa Allah terkadang

menciptakan perasaan pada benda-benda mati, sehingga ia sama

seperti hewan, bahkan terkadang lebih mulia dari hewan itu sendiri.

Hal ini menjadi menguatkan pendapat mereka yang memahami ayat

44 dalamsaurah Al Israa', :yr'g-r"|t1:€ it'o\t (Tidak ada sesuatu

pun melainkan bertasbih memuji-Nya), sebagaimana makna

tekstualnya. Ibnu Abi Hatim menukil dalam kitab Manaqib Asy-

Syaf i dari bapaknya, dari Amr bin Sawwad, dari Asy-Syaf i, dia

berkata, "Allah tidak pernah memberi seorang nabi pun seperti apa

yang Dia berikan kepada Muhammad." Aku berkata, "Allah telah

memberi kepada Isa kemampuan menghidupkan orang mati." Dia
berkata, "Allah memberi Muhammad isakan batang kurma hingga

mendengarkan suaranya. Perkara ini lebih hebat daripada

menghidupkan orang mati."

i"r-'*-'€t,iC & ir ,r.t q&At u'#"oiAL;"
Lk'*iti,*,L ,St-ta1t C*t lt\t ;* it);,
& ,'&', qf h' ,J; iu' J;'jG .iaF a3y,.,ti,jd .j6

.-\- t.'

lrJ;,;r"r;\rt u:;iltri>'At Gk :)c) lyt *i €,h1t',;it 
g".;s Lrx et,fr:**,iG' 4t;f 'sdt)

.'d1;t',ti a;)i 3ri :ju ,'3-i ,y :Js s-k-'ri *et'&-
J";,Jl .fituo)"'oik,V\P'. 

"

,iu toqt'p * d
o- ilta tft; $; 6';i, ,iiiu'oi t::43 ?Pru.,; vi

.'r^t ir[u ti+Qr

FATTIUL BAARI - 257



3586. Dari Hudzaifah, "Bahwasanya Umar bin Khaththab RA

berkata, 'siapakah di antara kalian yang menghafal sabda Rasulullah

sAw tentang fitnah (ujian)?' Aku berkata, 'Aku hafal sebagaimana

yang beliau ucapkan'. Umar berkata, 'Berikanlah, sesungguhnya

engkau sangat patut (menceritakannya)'. Rasulullah SAW bersabda,

'Fitnah seseorang pada keluarganya, hartanya, dan tetangganya

dihapus oleh shalat, sedekah, mengajak kepada yang ma'ruf dan

mencegah dari yang munkar'. Umar berkata, 'Bukan hal ini yang aku

tanyakan, tetapi yang bergolak seperti gelombang di lautan'' Dia

berkata, 'Wahai Amirul mukminin, tidak mengapa bagimu atas hal itu,

sesungguhnya antara dirimu dengan fitnah itu terdapat pintu yang

tertutup'. Umar berkata, 'Apakah pintu itu dibuka atau dirusak?' Dia

menjawab, 'Tidak, bahkan dirusak'. Umar berkata, 'Hal itu
menjadikannya lebih sulit untuk bisa ditutup'. Kami berkata, 'Apakah

dia mengetahui pintu tersebut?' Hudzaifah berkata, 'Benar,

sebagaimana sebelum besok ada malam. Sesungguhnya aku

menceritakan kepadanya satu cerita yang bukan dongeng'. Kami pun

merasa segan untuk bertanya kepadanya, maka kami memerintahkan

Masruq agar bertanya, dan dia pun berkata, 'siapakah pintu itu?' Dia

menjawab, '{Jmar'."

.ip$tt,;i' '#';) ok -o'ri\i ii ,Fjt ,"-
3587. Dari Abu Hurairatr RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga l<amu memerangi suatu kaum

yang sandal mereka adalah rambut, dan hingga kamu memerangi

bangsa At-Turk (Mongolia) yang bermata sipit, berwajah merah, dan

berhidung pesek, seakan-akan muka mereka perisai yang ditempa."

irfit ,Ju'&j{tiit * 4t *,;Lhr oyr;i|) ,t) *
f\t )1, t')r rr\; e) ,lj;bt 4u.rl'ri trs.r;: p'aoUr
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*f ettk oii gy-f i.ri o\'oc: €ii tL ;V,

it'l t
'r3

u._tti yC e ,\l4.ytf i:t"i l6t f q u:y':

fx-,)' €. e:rV *ot e. i'rV o:6
3588. "Dan kalian akan mendapati sebaik-baik manusia adalah

yang paling tidak menyukai urusan ini hingga terjatuh padanya.

Manusia adalah barang tambang; yang paling baik di antara mereka
pada masa jahiliyah, adalah yang paling baik di antara mereka dalam
Islam."

d6)

3589. "Sungguh akan datang kepada salah seorang di antara
kamu suatu zaman, dimana ia lebih suka melihatht daripada memiliki
seperti keluarga dan hartanya."

,lu *i *ht ,k 4tlf a\t *,r;) eri *
:.- jr'3 ,fG\t q 06';') (;o trs_ta uL aaAt

3590. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW bersabda,
"Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga kalian memerangi Khuz dan
Karman dari bangsa Ajam (non-Arab). Muka mereka merah,
berhidung pesek, dan bermata sipit. Wajah mereka seaknn-akan
perisai yang ditempa. Sandal mereka adalah rambut." Riwayat ini
dinukil pula oleh selainnya dari Abdurrazzaq.

a6 .';:r)t "#a.,li_b!t lsi' e ;i,,ftr' 1t1-,,,: rflr

.ot\lst *"'* i't
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i,r i_r- )'&-; ,jd & ht'-u",i;; ,t fti :)u u* t
,i'",t €;ii y .;x'su':*?rtJt"

-..', ,, o ,. . o/ t 
'-, llo . a . , ' . iaitlJt U+ ; :-04 u(; Jur- Jy"'ar; ieJ e c.r-r1Jr

&i'J't ,i:; LrlL JG:) .')rqr v,.^ 9'1 ,l;Ar Ae 6:;'ortrud

3591. Dari Qais, dia berkata: Kami mendatangi Abu Hurairah
RA, lalu dia berkata, "Aku menemani Rasulullah SAW selama tiga
tahun, tidak ada pada tahun-tahunku itu selain antusias yang tinggi
untuk memahami hadits. Aku mendengar beliau bersabda 

-serayamenggerakkan tangannya seperti ini-, 'Iufenjelang Kiamat, kalian
akan memerangi kaum yang sandal mereka adalah rambut, dan ia
adalah Bariz." Pada kesempatan lain Suffan berkata, "Mereka adalah
penduduk Bazir."

lA*'ty\t& itJ;r'+:Ju,'.ry / )f *
L1-? J'; o*G, ,1ilt o;,,E t1'; o;G .ult;lr q* ;

.u-bitlsi' €;',
3592. Dari Amr bin Taghlib, dia berkata, "Aku mendengar

Rasulullah SAW bersabda, 'Menjelang Kiamat, kalian aknn
memerangi suatu kaum yang memakni sandal rambut, dan kalian
akan memerangi pula kaum yang wajah mereka bagaikan perisai
yang ditempa'."

,:r*5L rrai,',ilt'€$d ,i;" *j ^1Liit * it J;,

.s.t1l
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.iii[ G)t':'o:* tta ,t*" u-

3593. Dari Salim bin Abdullah, bahwa Abdullah bin Umar RA
berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Kalian akan
diperangi oleh orang-orang Yahudi, kemudian kalian akan
mengalahkan mereka, hingga batu berkata; 'Wahai muslim, ini ada

seorang Yahudi di belakangku, bunuhlah dia'."

Ketiga Belas, hadits Abu Hudzaifah tentang fitnah. Hadits ini
dinukil oleh Imam Bukhari melalu Muhammad, yakni Ibnu Ja'far
yang biasa disebut Ghundar. Adapun Sulaiman adalah Al A'masy.
Substansi hadits ini telah dinukil pula oleh Jami'bin Syaddad, melalui
Abu Wa'il 

-yakni 
Syaqiq bin Salamah- sebagaimana dinukil oleh

Imam Bukhari pada pembahasan tentang puasa. Kemudian riwayat
Syaqiq dari Hudzaifah disepakati pula oleh Rub'i bin Hirasy
sebagaimana dikutip oleh Imam Ahmad dan Muslim.

'bt ;-'6fi'Jtt'^y"?tr q:yrit i' G ,*bi goh.oranya (Jmar bin

Khaththab M berkata, "Siapaknh di antara kalian yang menghafal").
Dalam riwayat Yahya bin Al Qaththan dari Al A'masy pada

pembahasan tentang shalat disebutkan ,'3 :'Jr;i ';"L 'r:e 6:& g
(Kami sedang duduk di sisi Umar. Tiba-tiba dia berkata, 'siapakah di
antara kalian....). Pembicaraan Umar ini ditujukan kepada para

sahabat Nabi SAW. Dalam riwayat Rub'i dari Hudzaifah disebutkan,
)itr )\ '",j J* .-,'& y'q6,:"i ft 'fr'Ji, iui;e rk, U if 'fi
'J$ G yA,i s1'i6 rai:iir e. pt !o n, ,S:o lsnrrngguhnya dia datang

dari sisi Umar dan berkata, 'Kemarin, Umar bertanya kepada para
sahabat Muhammad; Siapa di antara kalian yang mendengar sabda

Nabi SAW tentang fitnah?' Dia berkata, 'Aku menghafal seperti apa
yang diucapkannya'.).

iq..Jal d\,?U i),6 gerfkanlah, sesungguhnya engkau sangat

patut [menceritakannyaJ). Dalam pembahasan tentang zakat

otttt, , . , - a.
:f-->,)l J* n
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disebutkan,'r-115 ,i*4 ib e\(Sesungguhnya engkau sangat patut

atas hal itu, bagaimanakah?).1

oj2l aJGi*f e ,Y")te(Fitnah seseorang pada keluarganya,

hartanya, dan tetangganya). Dalam pembahasan tentang shalat

ditambahkun, oi1, (Dan analorya).

ai:t-l[,t'tt.":t a:jSS (Dihapus oleh shalat dan sedekaft). Dalam

pembahasan tentang shalat diberi tambahan, i'.':af: (Dan Puasa).

Salah seorang pensyarah Shahih Bukhari berkata, "Ada kemungkinan
masing-masing dari shalat dan apa yang disebutkan bersamanya, dapat

menghapuskan semua hal yang disebutkan dalam hadits, bukan berarti

setiap salah satunya dapat menghapus hal-hal tersebut. Dengan

demikian, kalimat tersebut merupakan penyebutan pasangan secara

tidak berurutan. Misalnya, shalat menghapuskan fitnah pada keluarga,
puasa menghapus fitnah pada anak, dan seterusnya.

Fitnah yang dimaksud adalah gangguan yang didapati oleh
seseorang dari merekayang disebutkan, atan terbuai oleh mereka, atau

melakukan apa yang terlarang karena mereka, atau meninggalkan

suatu kewajiban demi mereka. Ibnu Abi Hamzah mempertanyakan

legalitas amalan-amalan tersebut untuk menghapus kesalahan karena

melakukan perbuatan yang haram, atau meninggalkan kewajiban.

Sebab ketaatan tidak dapat menghapuskan kesalahan seperti itu. Jika

dipahami bahwa yang dihapus adalah kesalahan, karena terjerumus
pada perbuatan makruh dan meninggalkan perbuatan yang disukai,
maka tidak serasi dengan penggunaan kata'taffir '(menghapus).

Jawabannya, bahwa yang benar adalah pandangan yang
pertama. Kesalahan atau dosa karena meninggalkan kewajiban atau

mengerjakan larangan yang tidak dapat dihapus oleh ketaatan adalah

yang mencapai tingkat dosa besar. Inilah yang disepakati tidak dapat

dihapus oleh ketaatan. Adapun dosa-dosa kecil maka tidak ada

I Hadits ini disebutkan pada pembahasan tentang zakat no. 1435, dan sebelumnya pada
pembahasan tentang shalat no. 525. Lihat pula hadits no. 1895 dan no. 7096.
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perselisihan bahwa ia dapat dihapus oleh ketaatan, berdasarkan firman

Allah surah An-Nisaa' [4]: 3t, "j1i "r-,i(i ei'# 6 i.t:.S try'ol
'6tti, (Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar diantara dosa-dosa yang

dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-

kesalahanmu [dosa-dosamu yang kecil]). Sebagian masalah ini telah
dikemukakan pada pembahasan tentang shalat.

Az-Zain bin Al Manayyar berkata, "Fitnah pada istri-istri terjadi
dalam bentuk kecondongan dengan mereka, atau kecurangan terhadap

mereka dalam hal pembagian giliran dan pemberian, hingga terhadap

anak-anak mereka. Begitu pula kelalaian dalam memenuhi hak-hak
mereka. Fitnah pada harta teryadi dalam bentuk melalaikan ibadah

karena sibuk mengurus harta, atau tidak mau memenuhi hak-hak Allah
pada harta. Fitnah pada anak-anak terjadi dalam bentuk perbuatan

tidak adil di antara anak-anak, yakni lebih mengutamakan seorang

anak daripada anak lainnya. Adapun fitnah pada tetangga terjadi
dalam bentuk dengki, berbangga-bangga, mengabaikan hak-hak, serta

melalaikan sikap saling memperhatikan." Kemudian dia berkata,
"Faktor-faktor lahiriah fitnah dari hal-hal tersebut tidak terbatas pada

apa yang telah dikemukakan. Adapun pengkhususan shalat dan amal-
amal tersebut sebagai penghapus fitnah, tanpa menyertakan amal-amal
lainnya, adalah sebagai isyarat akan keagungan kedudukan amal-amal
ini, bukan berarti amal lainnya tidak layak untuk menjadi penghapus

kesalahan. Kemudian penghapusan yang dimaksud, mungkin terjadi
dengan ketaatan itu sendiri, dan mungkin pula dengan melakukan
perbandingan antara kebaikan dan keburukan."

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Penggunaan kata rajul (laki-lakl)
pada hadits di atas adalah karena pada umumnya dialah sosok yang

mengambil keputusan dalam rumah dan keluarganya. Hal ini tidak
berarti kaum wanita tidak tertimpa oleh fitnah-fitnah tersebut. Sebab

wanita adalah saudara laki-laki dalam tinjauan hukum. Kemudian
hadits itu menyitir bahwa penghapus kesalahan tidak terbatas pada

empat perkara yang disebutkan. Bahkan ia mensinyalir adanya amal-
amal lain yang dapat dijadikan penghapus dosa dan kesalahan.
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Adapun batasannya adalah; segala sesuatu yang melalaikan seseorang

dari (beribadah kepada) Allah, maka ia adalah fitnah baginya.

Demikian juga kesalahan-kesalahan yang dihapus tidak terbatas pada

apa yang telah disebutkan. Bahkan hadits itu mensinyalir kepada

selainnya. Hadits itu telah menyebutkan ibadah perbuatan yang berupa

shalat dan puasa, ibadah harta yang berupa sedekah, dan ibadah

perkataan yang berupa amar ma'ruf.

L'.-Jj ,/t ,4't (Akan tetapi yang bergolak). Yakni fitnah yang

bergolak. Hal ini telah dinyatakan secara tegas dalam pembahasan

tentang shalat.

),1t {y;, Lp @"rsolak seperti gelombang lautan). Yakni

bergoncang seperti lautan saat bergolak. Kiasan ini untuk

menunjukkan kerasnya permusuhan, banyaknya persengketaan,

disertai apa yang timbul karenanya berupa cacian dan peperangan.

.i. . ^t 'ei' elIJ; ./U ) airpl 'yi 6-(Wahai Amirul mukminin, tidak

mengapq bagimu atas hal itu). Dalam riwayat Rub'i diberi tambahan,

J-"'#1'.U",P ;,2r. rk,A'dk a:S:1 jt Uit q'";irt,b,j;it i?'.;i

)Fs t't i * j; ,t:;t;'tk ^i|tk q.?1 f Ufi ,4rt$ I afllr

iir J.6. ,,;1) W. ot ias', ,t:fa "fq-t') 6"r;; ulx c1<z (Fitnah

dimasukkan ke dalam hati, maka hati manapun yang mengingkarinya

niscaya menitik padanya satu titik putih, sama seperti batu besar yang

keras yang tidak terpengaruh (mudharat) oleh fitnah. Adapun hati

yang menerimanya niscaya akan menitik padanyo satu titik hitam,

hingga hati menjadi hitam seperti cangkir yang terbalik, ia tidak

mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang munkar. Aku pun

menceritakan kepadanya, bahwq antara fitnah tersebut dengannya

terdapat pintu tertutup).

Ljft, d!. W.:'* o\(Sesungguhnya antara dirimu dengannya

terdapat pintu tertutup). Yakni tidak ada sedikitpun fitnah tersebut

yang keluar saat engkau masih hidup. Ibnu Al Manayyar berkata,
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"Hudzaifah lebih memilih untuk memelihara rahasia dan tidak
mengatakan kepada Umar. Bahkan dia hanya menggunakan kata
kiasan. Seakan-akan dia diizinkan bila hanya berbuat demikian."

Imam An-Nawawi berkata, "Kemungkinan Hudzaifah telah
mengetahui bahwa Umar akan dibunuh. Tapi dia tidak suka
menggunakan kata 'pembunuhan', karena Umar telah mengetahui
pintu yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Oleh karena itu,
Hudzaifah menggunakan ungkapan yang dapat mewakili maksudnya
tanpa harus menyebut kata 'pembunuhan'." Namun, dalam lafazh
riwayat dari Rub'i terdapat keterangan yang menggoyahkan
pandangan ini, sebagaimana yang akan kami jelaskan. Seakan-akan

Hudzaifah menganalogikan fitnah dengan rumah, dan menganalogi
kan kehidupan Umar sebagai pintu yang menutupi rumah itu,
sedangkan kematian Umar diumpamakan sebagai upaya membuka
pintu tersebut. Maka selama Umar masih hidup, pintu senantiasa
tertutup, sehingga tidak ada yang keluar dari dalam rumah. Tapi jika
dia meninggal berarti pintu terbuka lebar, dan keluarlah apa yang ada
dalam rumah tersebut.

'*-r tti 5e,/i'trs ,Ss ,:;-k_U,) ,j6 {#J_ si qet'ry;,5'6
((lmar berknta, 'Apakah pintu itu dibuka atau dirusak?' Dia
menjawab, 'Tidak, buhkon dirusak'. (Jmar berkata, 'Hal itu
menjadiknnnya lebih patut untuk tidak bisa ditutup'). Dalam
pembahasan tentang puasa terdapat tambahan, 

it_ rtiSjti ) ot ).tzi'lrs
aytlt (YanS demikian itu lebih patut menjadikannya tidak bisa ditutup

hingga hari Kiamat). Ibnu Baththal berkata, "lJmar berkata demikian,
karena menutup hanya dapat dilakukan pada pintu yang bagus,
sedangkan jika pintu itu dirusak maka tidak dapat ditutup kecuali
setelah diperbaiki kembali." Namun, ada kemungkinan bahwa
membuka pintu itu sebagai kiasan atas kematian, sedangkan
perusakan sebagai kiasan atas pembunuhan. Oleh karena itu, dalam
riwayat Rub'i dikatakan, "lJmar berkata, 'Dirusak'." Akan tetapi teks
riwayat Rub'i selanjutnya mengindikasikan apa yang telah saya
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kemukakan. Di dalamnya disebutkan, \1 J 'r:-",h: q}t CIi 3f 'dt't

',>'n4 1,ltcu menceritakan juga kepadanya bahwa pintu tersebut adalah

seorang laki-laki yang akan dibunuh atau meninggaD.

umar mengatakan hal itu karena berpegang kepada nash-nash

yang ada tentang terjadinya fitnah pada umat ini, dan adanya

pertikaian di antara mereka hingga hari Kiamat. Pada pembahasan

tentang berpegang kepada Al Qur'an dan Sunnah akan disebutkan

hadits Jabir berkenaan dengan firman Allah, '€3,' e":-'t q"nS*-1t

F'd-. (Atau meniadikan kamu berkelompok-kelompok, dan

menimpakan kepada sebagian kamu kebengisan sebagian yang lain).

Makna riwayat Abu Hudzaifah di atas telah dinukil pula dari

Abu Dzar. Ath-Thabari meriwayatkan T"]ulli sanad yulg,.dinukil

para periwayat tsiqah (terpercaya), 
"F")i:Jui ,O,;'il :ytbg'fr 4

e-;;ir'S-;i s" 4.n-(Abu Dzar bertemu (Jmar yang langsung memegang

tangannya dan mencubitnya, makn Abu Dzar berkata, 'Lepasknn

tanganku wahai kunci fitnah'.). Dalam riwayat ini disebutkan pula

bahwa Abu Dzar berkata, 'J;l.'?tt 6"Ge'#"1 (Kalian tidak aknn

ditimpa fitnah selama dia berada di antqra kalian). Lalu dia

menunjuk ke arah Umar.

AlBazzar meriwayatkan dari hadits Qudamah bin Mazh'un, dari

saudaranya lJtsman, bahwa dia berkata kepada lJmar, "Wahai penutup

pintu fitnah". Dia pun bertany)kepada saudaranya mengenai hal itu,

saudaranya menjawab, ;ll ,,:ul *j y il'-J2 4t'* ,;* ;Xi';
j*i U g:iilr '$-:,-3'",.'ri.t3;Sr , "e Jry-:t ,9t'dt (Dia lewat

sementara knmi sedang duduk di hadapan Nabi SAW- Makn beliau

bersabda, 'Ini adalah penutup pintu fitnah. Senantiasa antara kamu

dan fitnah terdapat pintu yang tertutup kokoh, selama dia masih

hidup'.).
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f.7uJr # P:r:li 1tramf berkata, "Apakah (Jmar mengetahui

pintu tersebut?"). Dalamriwayat Jami' bin Syaddad, ;L :O\i#l Ai6

';i :JJt ilU ti+fir i'r6"';e o,Ai (Kami berkata kepada Masruq,

'Tanyakan kepadanya, apakah Umar mengetahui siapa pintu
tersebut?' Masruq menanyakannya dan dia berkata, 'Ya, Umar

mengetahui'." Dalam riwayat Ahmad dari Waki' dari Al A'masy
disebutkan, fV-'&.16 ilr * tl U,lvl,-;ds,U\-*')ri luasruq berkata

kepada Hudzaifah, 'l(ahai Abu Abdillah, Umar telah

mengetahuinya'.).

ijil' f l::t'ot G (Sebagaimana sebelum besok ada malam).

Yakni malam ini lebih dekat kepada hari ini daripada besok.

'^-lsV 
n-31 lSesungguhnya alru menceritakan kepadanya). lni

adalah kelanjutan perkataan Hudzaifah. Kata aghaaliith merupakan

bentuk jamak dari kata aghluuthah, artinya cerita sejenis dongeng atau

fiksi. Maksudnya, aku telah menceritakan kepadanya satu cerita yang

benar dan akan terjadi, bersumber dari hadits Nabi SAW, bukan

berasal dari ijtihad maupun rasio semata.

Ibnu Baththal berkata, "Hanya saja Umar mengetahui bahwa
dirinya adalah pintu yang dimaksud, karena dia pernah bersama Nabi
SAW di atas bukit Uhud, dan ditemani oleh Abu Bakar serta Utsman.
Tiba-tiba bukit bergoncang, maka beliau bersabda, 'Tenanglah,

sesungguhnya di atasmu adalah seorang nabi, shiddiq dan dua

syuhada'. Atau dia memahami hal itu dari perkataan Hudzaifah,
'Bahkan dirusak'."

Menurutku, lJmar mengetahui bahwa dirinya adalah pintu yang

dimaksud berdasarkan nash, seperti telah disebutkan dari Utsman bin
Mazh'un dan Abu Dzar. Barangkali Hudzaifah hadir pula pada

peristiwa itu. Pada pembahasan tentang awal mula penciptaan, telah

disebutkan hadits Umar bahwa dia mendengar Nabi SAW
menceritakan awal mula penciptaan, hingga penghuni surga

menempati tempat-tempat mereka. Pada bab ini juga akan disebutkan
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hadits Hudzaifah, dia berkata, ,;" 1q'*.A € yE*6t pei Si

AvJ lltcu adalah orang paling tahu tentang setiap fitnah yang akan

terjadi, antara diriku hingga terjadinya hari Kiamar). Dalam riwayat

ini dikatakan bahwa masalah itu telah didengar oleh sejumlah orang,

tetapi mereka telah mendahului Hudzaifah menghadap Allah.

Jika dikatakan, "Kalau Umar mengetahui hal itu, mengapa dia

nampak ragu hingga harus menanyakannya?" Maka jawabannya,

"Sesungguhnya hal seperti itu terjadi di saat seseorang merasa sangat

takut", atau "Barangkali dia khawatir lupa, maka dia pun bertanya

kepada orang yang akan mengingatkannya." Jawaban kedualah yang

patut dijadikan pedoman.

4 (Kami merasa segan). Hal ini menunjukkan sopan santun

mereka bersama orang-orang yang terhormat di antara mereka.

f, t ."-iti)'*3 LJr,i) (Dan kami memerintahkan Masruq). Dia adalah

Ibnu Al Akhda', salah seorang tabi'in terkemuka, dan salah satu murid

khusus Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, dan selain keduanya.

'-;,L :'JV tl/qJt f ,'Jt$'ii5 (Dia pun berkata, "siapakah pintu

itu? " Dia menjawab, "Umar"). Al Karmani berkata, "Sebelumnya dia

telah menyatakan bahwa antara Umar dan fitnah terdapat satu pintu,

lalu bagaimana sehingga Umar ditafsirkan sebagai pintu itu sendiri?

Sebagai jawabannya dikatakan, bahwa kalimat terdahulu mengandung

makna majaz. Maksudnya adalah; antara fitnah dan kehidupan Umar.

Atau antara jiwa Umar dengan fitnah terdapat badannya. Sebab badan

berbeda dengan jiwa."

Catatan:
Mayoritas hadits-hadits yang disebutkan dalam masalah ini

berasal dari Hudzaifah. Begitu pula berita-berita beliau SAW tentang

hal-hal yang akan datang, lalu terjadi sebagaimana diberitakan.

Sebagian kecil di antaranya terjadi pada masa beliau masih hidup.
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Kesemuanya tidak ada yang keluar dari lingkup tersebut kecuali
hadits Al Bara' tentang turunnya ketenangan, haditsnya dari Abu
Bakar tentang kisah Suraqah, dan hadits Anas tentang orang yang

murtad dan tidak diterima oleh tanah.

Keempat Belas, hadits Abu Hurairah RA yang mencakup empat

hadits.

Pertama, perang melawan bangsa At-Turk (Mongolia). Imam
Bukhari menukilnya melalui dua jalur lain dari Abu Hurairah seperti

akan kita bahas.

Kedua, hadits "Kalian akan mendapati sebaik-baik manusia

adalah yang paling tidak menyukai urusan ini." Penjelasannya telah
diulas pada bagian awal pembahasan tentang keutamaan. Adapun
lafazh di tempat ini, "Kalian mendapati manusia paling tidak
menyukai urusan ini hingga terjatuh padanya. " Demikian tercantum
dalam riwayat Abu Dzar secara ringkas. Hanya saja dalam riwayatnya
dari Al Mustamli terdapat penyebutan redaksi hadits secara lengkap,
sehingga maknanya pun menjadi sempuma.

Ketiga, hadits "Manusia adalah barang tambang."
Penjelasannya juga telah dikemukakan pada pembahasan tentang
keutamaan.

Keempat, hadits "Sungguh akan datang kepada salah seorang di
antara kamu satu zaman, dimana ia lebih suka melihatku daripada
memiliki seperti keluarga dan hartanya. " Iyadh berkata, "Semua
periwayat menukil dengan lafazh, 'Sungguh akan datang kepada
salah seorang kamu '. Akan tetapi disebutkan dalam riwayat Abu Zaid
Al Marwazi dalam kitab Urdhah Baghdad dengan redaksi, 'Salah
seorang mereka '. Namun, yang benar adalah versi pertama. Demikian
juga dinukil oleh Imam Muslim."

Keempat hadits tersebut masuk kategori bukti-bukti kenabian,

karena beliau mengabarkan peristiwa yang akan datang, dan terjadi
sebagaimana yang beliau katakan, khususnya hadits terakhir. Sebab

sepeninggal beliau SAW, semua sahabat berharap dapat melihat
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beliau, meski harus ditebus dengan sesuatu seperti keluarga dan harta

mereka. Saya berkata demikian, karena setiap orang yang datang

setelah sahabat hingga saat ini, mendambakan melihat Nabi SAW,
lalu bagaimana dengan para sahabat yang sangat mengagungkan dan

mencintai beliau SAW.

Kelima Belas, hadits Abu Hurairah RA yang disebutkan melalui

beberapa jalur.

t)'* tti.Lii s :, zb3, iFi (Hari Kiamat tidak aknn terjadi

hingga kalian memerangi Khuz). Khuz adalah salah satu bangsa non-

Arab (Ajam). Ahmad berkata, "Abdunazzaq melakukan kekeliruan,

dia menyebutnya 'Juz' sebagai ganti 'Khtlrz'."

Adapun kata "Kirman" dibaca demikian menurut riwayat yang

masyhur. Namun, sebagian mengatakannya "Karmar", dan versi

inilah yang dibenarkan oleh As-Sam'ani. Hanya saja dia mengatakan,

"Akan tetapi yang masyhur adalah Kirman." Al Karmani
berkomentar, "Kami lebih tahu tentang negeri kami."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, di antara ulama yang membaca

"Karman" adalah Ibnu Al Jawaliqi, dan Abu Ubaid Al Bakri.
Sedangkan mereka yang membaca "Kirman" adalah Al Ashili dan

Abdus. Pernyataan Ibnu Sam'an didukung oleh Yaqut dan Ash-
Shaghani. Akan tetapi versi "Kirman" dikatakan sebagai riwayat yang

umum. Adapun Imam An-Nawawi menukil kedua versi itu sekaligus.

Pada kalimat sebelumnya disebutkan, 3',-3r t*!1(Kalian akan

memerangi At-Turk [Mongolia]). Dari sini timbul kemusykilan,
karena "Khuz" dan "Kirman" tidak berasal dari negeri Mongolia.
Adapun Khuz berasal dari negeri Ahwaz, yaitu wilayah Irak yang

masuk negeri Ajam. Ada pula yang berpendapat bahwa Khuz adalah

satu rumpun bangsa Ajam. Sedangkan Kirman adalah satu negeri yang

masyhur di wilayah Ajam, terletak antara Khurasan dan laut Hindia.
Sebagian periwayat menukil dengan lafazh,'oKhur Kirman", tetapi

versi ini tetap tidak bisa menuntaskan masalah di atas. Oleh karena

itu, mungkin dijawab bahwa hadits ini bukan hadits tentang perang
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melawan bangsa Mongolia. Hanya saja kedua hadits itu sama-sama

menyebutkan keluamya dua kelompok manusia. Sebagian masalah ini
telah diisyaratkan pada pembahasan tentang jihad. Kemudian dalam
riwayat Imam Muslim dari jalur Suhail, dari bapaknya, dari Abu

Hurairah disebutkan, "01-? g,l !#r ieX":.-tir 
',)tA 

,t a3r i'1a'l

/t eo'#-, -;;'llt o'#,zs:girl',s1,i' ff?') (Hari Kiamat tidak

akan terjadi hingga kaum muslimin memerangi At-Turk, kaum yang
wajah mereka bagaikan perisai yang ditempa, mereka mengenakan

bulu, dan berjalan pada rambut).

iptr' |& ,* jt yL lUufa mereka merah dan hidung pesek).

Fuths artinya pipih. Dalam riwayat sebelumnya disebutkan, "Dzulfal
Unuf". Kata dzulf adalah bentuk jamak dari adzlifah, dan inilah yang

lebih masyhur. Dikatakan maknanya adalah kecil. Sebagian lagi
mengatakan dzulf artinya rata pada bagian ujung hidung, tidak runcing
dan tidak besar. Ada pula yang berpendapat bahwa maknanya adalah

hidung yang jauh dari bibir atas. Dzulf adalah bentuk jamak dari kata
adzlif, sama halnya dengan kata humr merupakan bentuk jamak dari
ahmar. Dikatakan pula bahwa makna dzulf adalah kasar pada bagian
pucuk hidung, atau seperti dipotong. Pendapat lain mengatakan, ia
adalah hidung yang ujungnya tinggi namun pucuknya kecil. Sebagian

berkata, "Ia adalah hidung yang pendek dan datar." Masalah ini telah
disebutkan di sela-sela pembahasan tentang jihad.

t .. o nt-t|&t or--r.i,Jr ff*i (Wajah-wajah mereka perisai yang

clitempa). Dalam riwayat sebelumnya disebutkan, ta;;i, ;o r.|j'O:tS

A|&t (Seakan-akan wajah-wajah mereka perisai yang ditempa). Cara

pelafalan kata ini telah diterangkan pada pembahasan tentang jihad
pada bab "Memerangi At-Turk." Dikatakan, negeri mereka berada di
antara bagian timur Khurasan hingga bagian barat Cina, dan antara

utara India hingga Palestina. Al Baidhawi berkata, "Wajah mereka
diserupakan dengan perisai karena pipih, dan diserupakan dengan

penempaan karena kasar dan banyak dagingnya."
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''i,JJr;ijr:, (sandal mereka adalah rambut). Masalah ini telah

dijelaskan di sela-sela pembahasan tentang jihad pada bab

"Memerangi At-Turk." Dikatakan, maksudnya bahwa rambut mereka

sangat panjang hingga kaki dan mencapai bagian yang digunakan

memakai sandal. Sebagian lagi mengatakan bahwa maksud sandal

mereka dari rambut, yakni mereka membuat sandal dari rambut yang

dikepang. Pernyataan tegas mengenai hal ini telah dikemukakan pada

bab "Memerangi At-Turk" pada pembahsan tentang jihad. Dalam

salah satu riwayat Imam Muslim dari Suhail, dari bapaknya, dari Abu

Hurairah RA disebutkan, 'jr:;Jr o";4- (Mereka memakai bulu).

Menurut Ibnu Dihyah, maksudnya adalah bulu qundus (salah satu

jenis pakaian) yang banyak digunakan oleh penduduk Syarabisy. Dia

juga berkata,"Ia terbuat dari kulit anjing air."

9t::';t r:t ,f ep ia.S (Riwayat iniiuga dinukil oleh selainnya

dari Abdurrazzaq). Demikian yang terdapat pada catatan sumber yang

sempat saya periksa. Demikian pula yang disebutkan oleh Al Mizzi
pada kitab Al Athraf. Pada sebagian naskah disebutkan dengan lafazh,

i:J-? iJ1i (Diriwayatkan pula oleh Abdah), tapi kata'abdah (oii)

merupakan kesalahan dari penulisan kata ghairuh Q:*1. Begitu juga

diriwayatkan oleh dua Imam (Ahmad dan Ishaq) dalam kitab Musnad

masing-masing, dari Abdunazzaq. Adapun Imam Ahmad

menjadikannya sebagai dua hadits, dia memisahkannya. dengan

kalimat, n$a,cttti tt.rti ,-? *Ur i'4ii 1 P) * ht & l' J'yi'Jtit
jJilt (Rasulullah SAW bersabda, 'Hari Kiamat tidak akan teriadi

hingga kalian memerangi kaum yang sandal mereka adalah rambut'.).

Riwayat kedua hadits ini dinukil oleh Imam Bukhari dari Sufyan

bin Uyainah, dari Ismail bin Abu Khalid, dari Qais bin Abu Hazim.

;';"-i ti Et (Kami mendatangi Abu Hurairah). Dalam riwayat

Imam Ahmad, dari Sufyan, dari Ismail, dari Qais, dia berkata, *;Sl

,*ri i rt $ qi- es 'Ltir'sa 
,i;.rV 6tT ,;:) a. os t !F;,urii:; ;.1
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s.t s- ,*1 i'J,ut y |U tEi "*'Srii ,'u^;i?;;*6 ,;^;\ ,!,ti lb
t * ri-i(1 €,A7,Sv ,T*j'o)b trtj;1.t;i cS.ui :1'pi;:;
(Abu Hurairah singgah pada kami di Kufah, dan antara dirinya
dengan para maula kami terdapat hubungan kerabat." Sufuan

berkata, "Mereka -yakni keluarga Qais bin Abu Hazim- adalah para
maula Ahmas. Maka orang-orang Ahmas pun berkumpul." Qais
berkata, "Kami datang kepadanya dan memberi salam. Lalu bapakku

berkata kepadanya, 'Wahai Abu Hurairah, mereka itu masih memiliki
hubungan nasab denganmu, mereka datang hendak memberi salam

kepadamu dan minta agar engkan menceritakan hadits kepada

mereka'. Abu Hurairah berkata, 'Selamat datang atas mereka, aku

menemani Rasulullah SAW...)."

* crl/s Qiga tahun). Demikian disebutkan di tempat ini, dan

dalam kalimatnya terdapat keganjilan. Abu Hurairah datang kepada

Rasulullah SAW pada perang Khaibar di bulan Shafar. Sementara

Nabi SAW wafat pada bulan Rabi'ul Awal tahun ke-1l H. Maka
kebersamaan Abu Hurairah RA dengan beliau SAW adalah 4 tahun

lebih. Hal inilah yang ditegaskan oleh Humaid bin Abdunahman Al
Himyari, dia berkata, ',;u, 

titi *:r=lt.i,r ob Cti.;,,b'.)q)'*3
'-. o,t ti t.6;-|p Fji'A+--b 6 (Aku pernah menemani seseorang yang pernah

menyertai Nabi SAW selama 4 tahun sebagaimana halnya Abu
Hurairah). Pernyataan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan

selainnya. Seakan-akan yang diperhitungkan Abu Hurairah RA dalam

riwayat ini hanyalah kebersamaannya yang sangat khusus, yaitu

setelah mereka kembali dari Khaibar. Atau dia tidak memasukkan

waktu-waktu dimana Nabi SAW melakukan safar, baik untuk perang,

haji, maupun umrah. Karena kebersamaannya dengan Nabi SAW pada

saat-saat tersebut tidak sama dengan kebersamaannya ketika di
Madinah. Mungkin pula masa tersebut terkait dengan sifat tertentu,

yakni antusias yang tinggi dalam menerima hadits. Adapun waktu

selebihnya tidak diiringi antusias, atau ia tetap memiliki antusias
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selama bersama Nabi SAW, tetapi 3 tahun tersebut antusiasnya lebih
tinggi.

* e.ii'f (Tidak ada pada tahun-tahun itu). Yakni pada

tahun-tahun dari umurku. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan,
"fii syai'in" (pada sesuatu), sebagai garfii lafazh, ".fii sinii." Adapun
kalimat "Lebih antusias dariku" adalah perbandingan terhadap diri
Abu Hurairah RA sendiri, tetapi ditinjau dari dua sisi. Yang lebih

unggul adalah tiga tahun yang disebutkan. Dalam riwayat Imam

Ahmad dari Yahya Al Qaththan dari Ismail disebutkan, A,ryi * t;

qi*"oei'oi'*i\i q.(Aku tidak memahami dariku padanya,

dan tidak suka untuk memahami apa yang dikntakannya darinya).

-rjr-ir ,_jAl"Jj 'i7i*',]ltti .')jqt t:6'r^i (Dan ia adatah Al

Baaraz. Pada kesempatan lain Sufyan berkata, "Mereka adalah
penduduk Al Baazar"). Ada perbedaan pelafalan antara Al Baaraz
dengan Al Baazar, tapi versi pertama lebih dikenal. Dalam riwayat
Ibnu As-Sakan disebutkan dengan lafazh, "Baariz", dan inilah yang

dibenarkan secara tegas oleh Al Ashili dan Ibnu As-Sakan. Sebagian

lagi membaca dengan lafazh baazir."

Al Qabisi berkata, "Maknanya, mereka adalah orang-orang
terdepan (baarizin) dalam memerangi kaum muslimin. Yakni orang-
orang yang kuat dan tangguh di permukaan bumi. Sebagaimana

disebutkan bahwa di antara sifat Ali RA adalah baariz dan zhaahir
(kuat dan tangguh)." Sebagian berkata, "Maknanya adalah 'kaum
yang diperangi'. Orang Arab mengatakan 'ini adalah baariz' apabila
mengi syaratkan kepada sesuatu yang berb ahaya. "

Ibnu Katsir berkata, "Perkataan Sufyan yang masyhur dari segi

riwayat adalah 'Al Baaraz'. Adapun riwayat dari beliau dengan kata
'Al Baazar' adalah kekeliruan dari periwayat. Seakan-akan tersamar

baginya dengan kata'Al Baazar' yang bermakna pasar, dalam bahasa

mereka. Al Ismaili meriwayatkannya dari Marwan bin Muawiyah dan

selainnya dari Ismail, dan disebutkan padanya, ':jqt (i; /1 lOan
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mereka adalah Al Baaraz). Kemudian diriwayatkan Abu Nu'aim dari
Ibrahim bin Basysyar dari Sufyan, dan pada bagian akhir disebutkan,

adalah Al Baaraz', yakni suku Kurdi).

Ulama yang lain berkata, ".Ll Baaraz sama dengan Ad-Dailam,
karena masing-masing menetap di dataran tinggi atau digunung
dimana ia lebih tinggi (baariz) dari permukaan bumi." Sebagian lagi
berkata, "Ia adalah negeri Persia." Hanya saja disebut 'baariz' dan
bukan faaris (persia), karena sebagian mereka melafalkan fa' sama

dengan ba', dan melafalkan siz sama dengan zai. Disamping itu,
masih terdapat sejumlah pendapat yang lain.

Ibnu Atsir berkata, "Abu Musa menyebutkannya pada bagian
huruf ba' dan zai. Sebagian mengatakan, Al Baaraz adalah salah satu

wilayah dekat dengan Kirman, disana terdapat pegunungan yang
ditempati oleh suku Kurdi. Seakan-akan mereka diberi nama sesuai

negeri mereka. Atau riwayat itu tidak menghapus kata 'penduduk'
sebelumnya. Dimana seharusnya adalah; penduduk Baaraz."

Riwayat dalam Shahih Bukhari menggunakan kata "Al Baariz",
maknanya adalah penduduk Persia. Seakan-akan huruf sin dai kata

faaris (persia) diganti dengan huruf zai, danhuruf fa'diganti dengan
htruf ba ', sehingga menjadi baariz.

Pada masa sahabat telah dikenal satu hadits yang berbuny, tf'|i

i* 6 3r$r (Biarkanlah At-Turk [Mongolial selama mereka tidak

mengusik kalian). Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits
Muawiyah, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW
mengucapkannya." Abu Ya'la menukil melalui jalur lain, dari
Muawiyah bin Khadij, dia berkata, "Aku berada di sisi Muawiyah,
lalu datang kepadanya surat pembantunya, bahwa dia menyerang At-
Turk dan mengalahkan mereka. Muawiyah marah karena peristiwa itu
dan menulis surat kepadanya, 'Janganlah engkau memerangi mereka
hingga perintahku datang kepadamu. Sesungguhnya aku mendengar
Rasulullah SAW bersabda; At-Turk akan mengusir Arab dan
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mendesak mereka sampai ke tempat asal merekn Dia berkata, 'Aku
tidak suka memeraflgi mereka karena hal itu'."

Kaum muslimin memerangi bangsa Monggol pada masa

khilafah bani Umayyah. Di antara mereka dengan kaum muslimin
terdapat sejumlah tembok, hingga tembok-tembok itu ditaklukkan

sedikit demi sedikit. Jumlah mereka yang ditawan sangat banyak.

Mereka pun diperebutkan oleh para penguasa saat itu karena memiliki
sifat keras dan bengis. Akhimya, mayoritas prajurit Al Mu'tashim
terdiri dari bangsa Mongol. Kemudian bangsa Mongol menguasai raja

dan membunuh putri Al Mutawakkil, lalu diteruskan dengan

membunuh putra-putranya satu persatu, hingga mereka berhasil

menguasai kerajaan Ad-Dailam. Kemudian raja-raja As-Samaniyah
juga berasal dari bangsa Mongol. Akhirnya mereka menguasai negeri

Aja* (non-Arab). Selanjutnya, mereka menguasai kerajaan-kerajaan

kecil, seperti kerajaan Sabkatakin dan kerajaan Saljuq. Kekuasaan

mereka terus melebar hingga ke hak, Syam, dan Romawi timur. Lalu
sisa-sisa pengikut mereka di Syam adalah keluarga Zaririy, yang

terdiri dari marga Ayyub. Orang-orang ini pun mengambil sejumlah

bangsa Mongol, lalu menguasai kerajaan di wilayah Mesir, Syam, dan

Hljaz.

Pada tatrun 500 H, bangsa Mongol mengalahkan kerajaan

Saljuq, dan merusak sejumlah negeri serta melakukan pembantaian

massal. Akhirny4 datang satu bencana besar di tangan bangsa tartar,
yaitu kemunculan Jengiz Khan setelah tahun 600 H, ia berhasil

mengobarkan api di dunia, khususnya seluruh wilayah timur, sampai

tidak ada satu negeri pun melainkan pemah dimasuki oleh kejahatan

mereka. Peristiwa ini berlanjut dengan kehancuran Baghdad dan

pembunuhan Khalifah Al Mu'tashim pada tahun 656 H. Sisa-sisa

kekuasaan mereka terus berlanjut hingga kedatangan Lank yang

artinya pincang, dan ibunya yang bernama Tamur, atau Tamr. Ia
menggoncang wilayah Syam dan menimbulkan kerusakan, membakar

Damaskus sampai hancur dan hanya meninggalkan puing-puing,

memasuki wilayah Romawi Timur, India, dan wilayah di antara
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keduanya. Masa kekuasaannya berlangsung cukup lama sampai Allah
mematikannya, dan anak-anak keturunannya terpencar di berbagai

negeri.

Semua peristiwa yang saya sebutkan membuktikan kebenaran

sabda Nabi SAW, ;{3L ,fi'4, i J\i t:if o, b1 ls"rungguhnya

bani Qanthura adalah yang pertama merampas kekuasaan dari
umatku). Hadits ini diriwayatkan Ath-Thabarani dari Muawiyah. Yang
dimaksud bani Qanthura adalah At-Turk (Mongolia). Dikatakan,

Qathura adalah wanita pelayan milik Ibrahim AS. Lalu ia melahirkan

anak-anak Ibrahim dan berpencar di wilayah At-Turk. Pernyataan ini
dinukil oleh Ibnu Atsir dan dianggapnya sebagai perkara yang sulit
dibenarkan. Tapi guru kami di dalam kitab Al Qamus justru

membenarkannya. Dia juga menukil pendapat lain, bahwa yang

dimaksud dengan At-Turk adalah As-Sudan.

Masalah ini telah dijelaskan pada bab "Memerangi At-Turk."
Seakan-akan maksud beliau SAW dengan sabdanya, "LJmatku", yakni

umat dari segi nasab (bangsa Arab), bukan umat dakwah (manusia

secara umum).

Keenam Belas, hadits Amr bin Taghlib yang semakna dengan

hadits Abu Hurairah. Hadits ini merupakan pendukung yang kuat bagi
hadits Abu Hurairah RA, sebagaimana yang telah dijelaskan. Adapun
mengenai lafazlnya telah dijelaskan pada pembahasan tentang jihad.

Ketujuh Belas, hadits Ibnu Umar, "Kalian akan diperangi oleh
orang-orang Yahudi. " Hadits ini telah dinukil melalui jalur lain pada

bab "Perang Melawan Yahudi."

'#tW ,;t1jr"n<*ul (Kalian akan memerangi orang-orang

Yahudi, dan kalian akan mengalahkan mereka). Dalam riwayat lm,am

Ahmad dari jalur lain dari Salim dari bapaknya disebutkan, Jt',it Jy-

bt,* ,ry o';,t5 iiruJr io I' 
'td-;""i -y tqe €1- tel)t o.t-a

"U:*- r.r,i ,nJl.xjJ. i:;Urt ;At J:# 4tt fi*st'6|4 "e;At
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;-j56 (Dajjal akan singgah di Sabkhah -yakni tempat di luar

Madinah- Kemudian Allah memberi kekuatan kepada knum

muslimin untuk mengalahkannya, lalu mereka pun memerangi para
pengikutnya. Sampai Yahudi akan bersembunyi dibalik pohon dan

batu. Maka pohon dan batu itu berkata kepada muslim, 'Ini Yahudi,

bunuhlah dia'.).

Berdasarkan keterangan ini, maka yang dimaksud dengan

perang melawan yahudi adalah perang yang terjadi setelah keluarnya

Dajjal dan turunnya Isa AS. Hal ini telah disebutkan secara tegas pada

hadits Abu Umamah tentang kisah keluarnya Dajjal dan turunnya Isa.

Dalam riwayat itu disebutkan, .;- :\ @S erg- -:i o';a J*'nt rtt,
- . ,. '?ra:tyr-fu ;F Ai\t .i'.#ti*:'^tEi f :q y I uifi F

,'^56'Jat '*:r4"r5 -iUiJ- f ip U i,llut "pr eli ltr El14 "et$-

.t1

e;F-3';- qit, irF' ft (Dibelakang Dajjal terdapat 7000 yahudi,

semuanya membawa pedang yang memiliki hiasan. Isa AS

mendapatinya di pintu Ludd lalu membunuhnya dan orang-orang
Yahudi kalah, tidak satupun yang dijadiknn tempat persembunyian

orang Yahudi melainkan Allah menjadikannya dapat berbicara. Iq
berkata, 'Wahai hamba Allah 

-yalcni 
muslim- di sini ada orang

Yahudi, kemarilah, dan bunuhlah dia', kecuali Gharqad,

sesungguhnya ia adalah pohon mereka). Riwayat ini dinukil oleh Ibnu
Majah secara panjang lebar, dan kandungan pokoknya terdapat dalam

riwayat Abu Daud. Senada dengannya dalam hadits Samurah yang

dikutip Imam Ahmad melalui sanad yang hasan. Ibnu Mandah

menyebutkannya dalam kitab Iman dari hadits Hudzaifah melalui
sanad yang shahih.

Hadits ini mengandung keterangan tentang munculnya kejadian-

kejadian luar biasa dan dekatnya hari Kiamat, yang berupa perkataan

benda-benda mati, seperti pohon maupun batu. Secara zhahir benda-

benda itu benar-benar berbicara. Ada kemungkinan bahwa yang

dimaksud adalah majaz, yakni bersembunyi tidak membawa mamfaat

sedikitpun bagi mereka. Namun, kemungkinan pertama lebih tepat.
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Dalam hadits ini disebutkan pula bahwa Islam akan eksis hingga

hari Kiamat.

..a
(r+u

I

,:o;rri e*t qE ir J, i';:)t',^,4 ;'*e A &
o ti t ,c.{, o,.
'f# C"* '-

Sa'id RA, dari Nabi SAW, beliau3594. Dari Jabir, dari Abu

bersabda, "Akan datang satu masa kepada manusia, dimana mereka

akan berperang. Dikatakan, 'Apakah di antara kamu ada yang pernah

menyertai Rasulullah SAW?' Mereka menjawab, 'Ya!' Maka mereka

diberi kemenangan. Kemudian mereka berperang dan dikatakan,
'Apakah di antara knmu ada yang pernah menyertai Rasulullah

SAW?' Mereka menjawab, 'Ya!' Maka mereka diberi kemenangan."

<ct
,-ll; J, ,L1b

it-;i:r,.

l-;

;GU UG

Li- hr !l tLi rtti
^-: ? '.--Y))LJI lS-*

l>)d
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t , ' -' to tl,o ,j-..*i)r L il;;"'r;'Jk-?'ri *t'qf ;,y'c*,tr'St
',, .. r.i..',o,, .1. r'i. -:-.1-,- r t' r,'?,r.',. t!-o-,. /o--.:*'; ^:i.') ^ii 

'A', iw" {i 7';i hr'";;ttr't .L '^ta- r1:, ;l

J,i,it r:e) 1r'5 \;:., Ut *:f j,{ U"1"'u }';
>" ^;"'* '):i .uL. :'Jrr- t'Ait"#?, \t1 'AbLl 'J ,i4
'd; :Lse Jri .'r-e; \\,sj- )ti o;(j *'-b-'t &'ll u';
c. . oi r.'. -,o a 

t / , 
'. 

t t a z 
^ 

t

?" .J ? ,|; a;4'!s trlr rtir :Jp- *j * ;tr )* "otr
t 

o ',;n.)\; F'; a-bbt'$fi ,tq*'JC .^5 ^1* 6:;;'^u

a'r.{ ;S .*t'p'*'1 ,hr \l Jt;i i &"r'J'rb: e
\t -u fdt i Ut Js 11 o')?i+ &rur"'4 ';'; i

Y;,YL/",&jY
dt ,-,ra.,:t^*,,6?i fG lrrL y; i' '#,i,*
J." 4,'+ t*,l*'+ 

^4, U,F nL ycJ ;)
*jqE i.r

3595. Dari Adi bin Hatim, dia berkata, "Ketika aku Uerada di
sisi Nabi SAW, tibatiba datang kepadanya seorang laki-laki dan

mengeluhkan kemiskinan yang sangat. Kemudian datang pula laki-
laki lain dan mengeluhkan para penyamun. Maka beliau bersabda,
'Wahai Adi, apakah engkau pernah melihat Hirah? 'Aku berkata,

'Aku belum pemah melihatnya, tapi aku telah diberi kabar
tentangnya'. Beliau bersabda, 'Sekiranya engkau hidup lebih lama
lagi, sungguh engkau akan melihat wanita dalam tandu berangkat
dari Hirah hingga thawaf di Ka'bah, tidak ada yang ditakutinya selain
Allah -Aku berkata dalam diriku, 'Dimana orang-orang bejat Thai'
yang telah menyalakan (frtrah) negeri-negeri?'- Sekiranya engkau
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hidup lebih lama lagi, niscaya (engkau akan melihat) penaklukkan
perbendaharaan Kisral Aku berkata, 'Kisra bin Hurmuz?, Beliat
menjawab, 'Kisra bin Hurmuz. Sekiranya engkau hidup lebih lama
lagi, engkau akan melihat laki-laki mengeluarkan segenggam penuh
emas atau perak, lalu mencari orang yang menerima harta itu
darinya, tetapi ia tidak menemukannya. setiap salah seorang kamu
aknn menemui Allah, tidak ada antara dirinya dengan Allah
penerjemah yang menerjemahkan untulotya. Allah akan bertanya,
'Bukankah telah diutus kepadamu seorang Rasul yang menyampaikan
kepadamu?' Orang itu menjawab, 'Benar! (telah diutus)'. Altah
bertanya, 'Bukankah Aku telah memberikan harta kepadamu dan
memberi karunia atasmu?' Orang itu menjawab, 'Benar'. Dia melihat
ke arah kanannya namun tidak melihat selain Jahannam, dia melihat
kearah kirinya namun tidak melihat kecuali Jahannam'. " Adi berkata,
"Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Takutlah terhadap neraka
meski dengan separoh kurma. Barangsiapa yang tidak menemukan
separoh kurma maka dengan kalimat yang baik'. " Adi berkata, ..Aku

pun melihat wanita dalam tandu berangkat dari Hirah hingga thawaf di
Kabah, tidak ada yang ia takuti selain Allah. Aku ikut serta dalam
penaklukan perbendaharaan Kisra bin Hurmuz. Sekiranya kalian
hidup lebih lama lagi, niscaya kalian akan melihat apa yang dikatakan
oleh Abu Qasim, 'Mengeluarkan senggenggam penuh.. .,.,,

Abdullah menceritakan kepadaku, Abu Ashim menceritakan
kepada kami, Sa'dan bin Bisyr mengabarkan kepada kami, Abu
Mujahid menceritakan kepada kami, Muhil bin Khalifah menceritakan
kepada kami, aku mendengar Adi, "Aku berada di sisi Nabi SAW."

j"tt,
t | .oaJ>l LalIJ

67t

/ t.-
du19,-9

!"e\WVr(-5'
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';,t ,t;f 'oi e? -uwi c ^10 j*

.C

6 u'sj # ,Ju, ltllt ;
*t ir*')*\'*U'o?1
"$,;Jl*pe'"'i i\ru,i

.8t tr*g'oi or;i

3596. Dari Uqbah bin Amir, dari Nabi SAW, bahwa suatu hari

beliau keluar dan menshalati syuhada perang Uhud sebagaimana

shalat beliau SAW terhadap mayt. Kemudian beliau berbalik ke

mimbar dan bersabda, "Sesungguhnya aku akan mendahului kalian,

dan sesungguhnya aku menjadi sal<si atas kalian. Demi Allah,
sesungguhnya aku saat itu melihat kepada telagaku. Sesungguhnya

aku diberi perbendaharan-perbendaharaan kunci-kunci bumi.

Sungguh demi Allah, aku tidak merasa takut atas knlian sesudahku

akan mempersekutukan Allah, akan tetapi aku takut knlian berlomba

mendapatkannya (dunia). "

Fe';
3597. Dari Usamah RA, dia berkata, 'Nabi SAW memandang

dari atas salah satu bukit dan bersabda, 'Apakah knlian melihat apa

yang aku lihat? Sesungguhnya aku melihat fitnah jatuh di antara
rumah-rumah kalian, sebagaimana air hujan jatuh'."

L?; qL',Vt *', * \t ,a o;r Li ,,r* .; '.;i ,-r

i,, f #t e,q'pti? q1A,;,-j,il' o\u;t,iA
:i-g;ut- W C:3 *ur,*j .ti'eir*:u':t;U
.,1.)t k tit,V,ii' r:r!,it t:)') Wi ir J - r,:-;';I
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3598. Dari Zainab binti Jahsy, bahwa Nabi SAW masuk

kepadanya dalam keadaan panik seraya mengucapkafl, "Laa ilaaha

illallah (tidak ada sesembahan kecuali Allah). Celakalah bangsa Arab

dari keburukan yang telah mendekat. Dibukakan hari ini dari tembok

Yajuj dan Ma juj seperti ini." Beliau membuat lingkaran jari telunjuk

dengan jari yang disampingnya. Zainab berkata, "Aku berkata, 'Wahai

Rasulullah, apakah kami akan dibinasakan sementara diantara kami

ada orang-orang shalih?' Beliau menjawab, 'Ya! Apabila keburukan

telah banyak (merajalela)' ."

l.a;'",| :".:Ju alL
.C

\rV) Lj3t?)l if J

at o '" . ? t o t o o1'n ,
el jl &-t*Jl ..a;, .U-a .i:;J>

1l 6c i, o-.t rd *,
t "l5t)t f -t
.'^ ',

ct,

dJ-e d)l )b-L>

e',
3599. Dan Az-Zuhri, Hindun binti Al Harits menceritakan

kepadaku, sesungguhnya Ummu Salamah berkata, "Nabi SAW
terbangun dan berkata,'Subhanallah (Maha Suci Allah), apa

perbendaharaan yang diturunkan, dan apafitnah yang diturunkan'."

, . , c r l. , I o. / ", 'uu au I . zo l. o, o,

4t S)^t y e-..t f y..t f a-*'e"? c-) q f )t + rP

}J>f , QLJ>G ,vlJr.J:', '*;sr * :)(,i , J\ ,, ) 'JG ,ju *; irr(-. J e J \' = . t 9., 9.-

,/6t 'p ;Y" :JA ej 4L ht -V "rlr'.,-; jp ,t*e:,
'-bL'ri- )?tl* Are4-:ir )6; y:;lt oriZLcl

itq::t",.bar et; e-rry'
3600. Dari Abdurrahman bin Abi Sha'sha'ah, dari bapaknya,

dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata kepadaku, "Aku melihat

engkau suka kambing dan memeliharanya. Perbaikilah ia dan perbaiki
penggembalanya. Sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW bersabda,
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'Akan datang satu zaman kepada manusia, dimana kambing pada saat

itu menjadi sebaik-baik harta seorang muslim, yang ia ikuti di puncak

gunung-gunung 
-atau di sekitar gunung-gunung- di sumber-sumber

air. Ia lari menyelamatkan agamanya darifitnah'."

3601. Dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyab dan Abu
Salamah bin Abdurrahman, bahwa Abu Hurairah RA berkata
kepadanya, "Rasulullah SAW bersabda, 'Akan terjadi fitnah-fitnah;
orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, orang yang
berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, dan orang yang
berjalan lebih baik daripada orang yang berjalan cepat. Barangsiapa
yang menyambutnya, niscaya ia akan disambut (oleh fitnah itu).

Barangsiapa mendapati tempat bernaung atau tempat berlindung,
maka hendaklah ia berlindung padanya'."

3602. Dan dari Ibnu Syihab, Abu Bakar bin Abdunahman bin
Al Harits menceritakan kepadaku, dari Abdurrahman bin Muthi' bin
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Al Aswad, dari Naufal bin Muawiyah, seperti hadits Abu Hurairah ini.
Hanya saja Abu Bakar memberi tambahan, "Di antara shalat ada

shalat yang barangsiapa terlewatkannyct maka seakan-akan dia
kehilangan keluarga dan hartanya."

Fqri htiti;., 
"r?iL

3603. Dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
"Akan ada siknp mementingkan diri sendiri dan hal-hal yang kalian
ingkari." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apakah yang engkau

perintahkan kepada kami?" Beliau menjawab, "Kalian menunaikan
kewajiban yang diwajibkan kepada kalian, dan memohon kepada

Allah apa yang menjadi hak kalian."

o ,1, !,',i'. i.. a z

,yf:;';i o)t :)s'yt-1 &
6:)t j+Jt u'..\'* ilu il|

:'r: '",j !t\t ,V it
otJr t:i'j ,Jv e6.;U

f )v it,f
6-:tr)v .A:#

', ! . 'r.1 ',.1 to. \,. . 1.o..t 1o.
J_f t Jte :Jte 4j, 4rl y': ot-.P Gt f
* :tjv ,-HlA A $& o,6t W

o t :,.i )'plI J-

'.ct.,it o , .G,. 1o. ),oJ ..,o/.t, E,1t. t to -','ic,i \-,1 d-rs, -Lill .,.,1 f A+i Ur=l )Jl::,ll U.t-- :if; Jt,JJ I.

3604. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda, 'Manusia akan dibinasakan oleh komunitas Quraisy ini'.
Mereka berkata, 'Apa yang engkau perintahkan kepada kami?' Beliau
bersabda, 'Sekiranya manusia menyingkir dan menjauhi mereka'."

Mahmud berkata, Abu Daud menceritakan kepada kami,
Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari Abu At-Tayyah, aku

mendengar Abu Zur'ah.

I
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3605. Dari Amr bin Yahya bin Sa'id Al Umawi, dari kakeknya,

dia berkata: Aku pernah bersama Marwan dan Abu Hurairah, maka

aku mendengar Abu Hurairah berkata, "Aku mendengar orang yang

benar dan dibenarkan bersabda, 'Kebinasaan umatku di tangan
pemuda-pemuda dari Quraisy'." Marwan berkata, "Pemuda-
pemuda?" Abu Hurairah berkata, "Jika engkau mau, aku akan

menyebutkan nama-nama mereka; bani fulan dan bani fulan."

Kedelapan Belas, hadits Abu Sa'id, "Akan datang satu masa

kepada manusia, dimana merekn akan berperang". Hadits ini akan

disebutkan pada awal pembahasan tentang keutamaan sahabat, dengan
redaksi yang lebih lengkap, dan telah disebutkan pada bab "Orang
yang Meminta Bantuan kepada Orang-orang yang Lemah" pada

pembahasan tentang j ihad.

Kesembilan Belas, hadits Adi bin Hatim yang dinukil melalui
dua jalur periwayatan.

?1 i6i ; ,altat |\U"J;jf,si (Datang kepadanya seorang laki-

laki dan mengeluhkan kemiskinan yang sangat. Kemudian datang
pula laki-laki lain). Saya (Ibnu Hajar) belum menemukan keterangan
tentang nama mereka berdua.

'e-gilt 
(Wanita dalam tandu). Pada dasarnya, azh-zha'inah

adalah nama tandu yang dipasang di atas unta. Namun, kemudian
digunakan untuk wanita yang berada dalam tandu itu.
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6:7.-",)t (Hirah). Negeri raja-raja Arab yang berafiliasi dengan

kekuasaan raja-raja Persia. Adapun raja mereka saat itu adalah Iyas
bin Qubaishah Ath-Tha'i. Ia ditunjuk langsung oleh Kaisar setelah
terbunuhnya An-Nu'man bin Al Mundzir. Oleh karena itu, Adi bin
Hatim berkata, "Dimana orang-orang bejat Thai'?" Dalam riwayat
Imam Ahmad dari Asy-Sya'bi dari Adi bin Hatim disebutkan, ..Aku

berkata, 'Wahai Rasulullah, dimana para prajurit Thai' dan tokoh-
tokohnya?"'

{urJ9-}l ,; (Hingga ia thawaf di Ka,bah). Ahmad

menambahkan dari jalur lain dari Adi, 
-t l* ? e(Tanpa harus

meminta izin/melewati seorang pun).
4 ttt."l1g+ jtbl'g_tt (Dimana orang-orang bejat Thai'). Kata Ad_du'ar

bentuk jamak dari kata daa'ir,artinya orang jahat, buruk, dan perusak.
Asalnya adalah nama kayu yang banyak mengeluarkan asap bila
dibakar. Al Jawaliqi berkata, "Pada umumnya dibaca dztt'aar, seakan-
akan mereka memahaminya dengan makna panik. Namun, yang
terkenal adalah versi pertama, maksudnya adalah perampok yang
menghalangi orang-orang yang lewat."

Thai' adalah nama kabilah masyhur. Ia adalah kabilah asal Adi
bin Hatim yang tersebut dalam hadits. Negeri mereka terletak antara
Irak dan Hrjaz. Mereka menghalang-halangi orang-orang yang lewat
di negeri mereka bila tidak membawa surat izin. oleh sebab itu, Adi
bin Hatim merasa heran, bagaimana seorang wanita dapat melewati
negeri mereka tanpa rasa takut?

iXfr ry'j-"' S 1feUl, menyalakan negeri-negeri). Maksudnya,

telah mengobarkan api fitnah, yakni mereka memenuhi bumi dengan
kej ahatan dan kerusakan.

LsF j$ pertendaharaan-perbendaharaan Kisra). tni adalah

gelar raja-raja Persia. Hanya saja ketika Nabi SAW mengucapkan
sabdanya, saat itu raja yang berkuasa adalah Kisra bin Hurmuz. oleh

t-
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karena itu, Adi bin Hatim menyebutkannya dalam bentuk pertanyaan,

karena hebatnya kedudukan Kisra dalam dirinya pada saat itu.
t . t l.'-. .t 'iLb e)5- frii i-ri )t-e (Tidak mendapati seorang pun yang

menerimanya darinya). Maksudnya, karena tidak ada orang-orang

miskin pada masa itu. Pada pembahasan tentang zakat telah

disebutkan pendapat mereka yang mengatakan bahwa masa tersebut

adalah saat Isa AS turun ke bumi. Namun, ada kemungkinan ia adalah

isyarat akan kejadikan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz.

Bahkan kemungkinan ini ditegaskan oleh Al Baihaqi. Dia mengutip di

dalam kitab Ad-Dala'il dari Ya'qub bin Sufyan melalui sanad-nya

hingga Umar bin Usaid bin Abdurrahman binZaid bin Al Khaththab,

dia berkata, "lJmar bin Abdul Aziz memegang tampuk pemerintahan

hanya dalam masa 30 bulan. Ketahuilah, sungguh dia tidak meninggal

hingga menjadikan seseorang mendatangi kami sambil membawa

harta lalu berkata, 'Terimalah ini dan pergunakan pada yang kalian

pandang perlu di antara orang-orang miskin'. Keadaannya tetap

demikian hingga kembali dan mencari orang yang mau menerimanya,

namun ia tidak menemukannya." Kemungkinan ini nampaknya lebih

kuat, berdasarkan sabda beliau SAW, "Sekiranya engkau masih hidup

lebih lama lagi."

6;"'rtx.lOungon separoh kurma). Dalam riwayat Al Mustamli

disebutkan dengan lafazh, "bisyiqqati." Demikian pula mereka

berbeda tentang lafazh sesudahnya , r],-U ,f V f W (Barangsiapa

tidak menemukan separoh kurma). Al Mustamli menukil dengan kata

"syiqqati". Masalah ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang

zakat.

lJ' 
'lt| s'oj?ig &dU Ult (Sekiranya kalian hidup lebih

lama lagi, niscaya akan melihat apa yang dikatakan Nabi).Ini adalah

perkataan Adi bin Abi Hatim. Adapun maksud kalimat,

"Mengeluarkan senggenggam penuh, namun tidak mendapatkan

orang yang menerimanya" adalah mengeluarkan harta segenggam
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penuh. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, 
.i'fA 

:yr* 4!b
tj,t il r;,:io n' ,k ,;t i.,'l 

"f6r 
(Demi Allah, sunggult akan

terjadi yang ketiga, karena Nabi SAW telah mengatakannyu).

Faktanya, hal itu terjadi seperti yang dikatakan Nabi SAW dan

diyakini oleh Adi. Pada bagian akhir pembahasan tentang haji, telah

disebutkan ulama yang menjadikan hadits ini sebagai dalil, tentang

bolehnya wanita melakukan safar seorang diri untuk mengerjakan haji

wajib.

;r.'ilr;i- Spi (Sa'dan bin Bisyr mengabarkan kepada kami).

Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Sa'id, sedangkan

Sa'dan adalah gelarnya. Dia dan gurunya serta guru dari gurunya,

tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari selain hadits ini.

t-n6 ;.1A3; (Abu Mujahid menceritakan kepada kami).Dia

adalah Sa'ad Ath-Tha'i yang disebutkan pada sanad di awal hadits.

Adapun Muhil bin Khalifah yang disebutkan pada sanad hadits ini,
terkadang dibaca Muhal bin Khalifah. Redaksi hadits untuk jalur

kedua telah disebutkan pada pembahasan tentang zakat, tetapi lebih

singkat dari redaksi jalur yang pertama. Sikap Imam Bukhari yang

tidak memberi batasan apapun memberi asumsi bahwa keduanya

adalah satu hadits.

Kedua Puluh, hadits Uqbah bin Amir Al Juhani tentang

perbuatan Nabi SAW yang menshalati syuhada lIhud. Imam Bukhari

meriwayatkan hadits ini dari Yazid, yakni Ibnu Abi Habib. Sedangkan

Abu Al Khair yang disebut dalam sanad adalah Martsad bin Abdullah.

Para periwayat sanad hadits ini semuanya dinisbatkan kepada ulama

Bashrah.

J't-L'-i et y 1o' .,,; olt f (Dari Nabi SAW, suatu hari

beliau keluar). Ini termasuk kalimat yang dihapus darinya kata

'annahu'(Sesungguhnya ia). Lafazh ini sangat sering dihapus dalam

penulisan tapi mesti disebut saat mengucapkannya. Namun, sangat

sedikit ulama yang menyitir hal tersebut. Mereka hanya menerangkan
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tentang bolehnya menghapus lafazh 'qaala' (dia berkata) saat

penulisan. Ibnu Shalah berkata, "Menjadi keharusan untuk

menyebutnya saat mengucapkannya." Sehubungan dengan masalah ini
terdapat pembahasan tersendiri, dan saya telah menjelaskannya pada

kitab An-Naftl. Kemudian pada selain riwayat Abu Dzar di tempat ini
disebutkan dengan lafazh anna an-nabiy (Sesungguhnya Nabi)

sebagai ganti kata an an-nabiy (dari Nabi SAW).

r-f .pl( j b (Menshalati para syuhada perang Uhud).

Masalah ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang jenazah.

Adapun lafazh, "Ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberi kunci-

kunci perbendaharaan... " dan seterusnya, selaras dengan hadits Abu

Hurairah RA.

Dalam riwayat Abu Dzar dan As-Sarakhsi di tempat ini

disebutkan,'&ui; d!* Qterbendaharaan-perbendaharaan htnci-

kunci), yakni disebutkan secara terbalik. Dalam pembahasan tentang

jenazah dan peperangan disebutkan dengan lafazh, dlf g*
(Kunci-kunci perbendaharan-perbendaharaan). Demikian pula

dinukil oleh Imam Muslim dan An-Nasa'i.

t 
irg.r lUS oill-li'4j (Akan tetapi aku khawatir kalian

berlomba mendapatkannya). lni adalah peringatan tentang apa yang

akan terjadi, dan ternyata terjadi seperti apa yang beliau katakan.

Sepeninggal beliau, kaum muslimin berhasil menaklukkan sejumlah

negeri, dan berdampak timbulnya saling dengki serta saling

memerangi. Terjadilah apa yang menjadi realita bagi setiap orang

tentang kebenaran berita beliau. Diantara hal-hal tersebut yang

terdapat dalam hadits ini adalah; berita bahwa beliau akan mendahulu

mereka, dan terjadi sebagaimana yang dikatakau. Berita bahwa para

sahabatnya tidak akan mempersekutukan Allah sesudahnya, dan

demikian yang terjadi. Terjadi pula apa yang beliau peringatkan, yaitu

manusia berlomba mendapatkan dunia. Pada pembahasan terdahulu,

disebutkan keterangan yang semakna dari hadits Amr bin Auf dari
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Nabi SAW, 6? pi;; Cfur Lt3'01'# ,;*i ,4r"* ;*i ;ar s
'# tC i ,* "4 (Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas

kalian, akan tetapi aku khawatir dunia akan dilapangkan untuk kalian
sebagaimana dilapangkan kepada orang-orang sebelum kamu).

Demikian juga hadits Abu Sa'id yarrg semakna dengan itu. Lalu
terjadi sebagaimana yang dikabarkan beliau SAW. Mereka diberi
kesempatan untuk menaklukkan sejumlah negeri, dan dunia
dicurahkan kepada mereka.

Kedua Pulult Sotu, hadits Usamah bin Zaid RA. Sebagian
kandungan hadits ini telah dijelaskan pada bagian akhir pembahasan

tentang haji, dan akan dibahas kembali pada pembahasan tentang
fitnah dan cobaan.

Kedua Pulult Dua, hadits Zainab binti Jahsy, "Celakalah
bangsa Arab daripada keburukan yang telah mendekat."
Penjelasannya akan disebutkan pada bagian akhir pembahasan tentang
fitnah dan cobaan.

Kedua Puluh Tiga, hadits Ummu Salamah, "Nabi SAW
terbangun dan berkata, 'Subhanallah (Maha Suci Allah), apakah
perbendaharaan yang diturunkan, dan apakah fitnah yang
diturunkan '. " Imam Bukhari menyebutkannya secara ringkas. pada

pembahasan tentang fitnah dan cobaan, akan disebutkan dan
dijelaskan secara detil.

Adapun lafazh pada sanad hadits ini, "Dari Az-2uhi...,,,
sesungguhnya berkaitan dengan sanad hadits sebelumnya (yakni
hadits Zainab binti Jahsy), yaitu Abu Al yaman, dari Syu,aib, dari
Az-Zuhi. Dengan demikian, diketahui kekeliruan mereka yang
mengatakan bahwa ia adalah hadits mu'allaq. Buktinya, Imam
Bukhari menyebutkannya secara maushul pada pembahasan tentang
fitnah dan bencana melalu Abu Al Yaman, seperti sanad di atas.

Kedua Puluh Empat, hadits Abu Sa'id, "Akan datang satu
zaman kepada manusia, dimana knmbing pada saat itu menjadi
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sebaik-baik harta seorang muslim". Hal ini akan dijelaskan pada

pembahasan tentang fitnah dan cobaan.

Adapun Abdurrahman bin Sha'sha'ah dalam sanad hadits ini
adalah Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Al Harits bin
Abi Sha'sha'ah. Dia dinisbatkan kepada kakeknya yang tertinggi.
Riwayatnya dalam hadits ini berasal dari bapaknya, yaitu Abdullah,
bukan dari Abu Sha'sha'ah ataupun kakek-kakeknya yang lain. Hal ini
telah dijelaskan pada pembahasan tentang iman.

Lafazh pada riwayat ini, *Sya'aful Jibaal au sa'aful Jibaal",
yakni antara sya'aful dan sa'aful. Kata pertama artinya puncak
gunung, sedangkan yang kedua artinya pelepah kurma. Oleh karena

itu, penulis kitab Al Mathali' telah mensinyalir kesalahan riwayat
yang menyebutkan sa'aful. Akan tetapi, lafazh tersebut mungkin
dilegitimasi di tempat ini, bahwa maksudnya menyerupakan bagian
tertinggi gunung dengan bagian tertinggi pohon kurma. Sementara
pelepah kurma adalah bagian yang tertinggi pohon kurma, karena ia
berdiri tegak.

Kedua Puluh Lima, hadits Abu Hurairah RA, "Akan terjadi

fitnah-fitnah; orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri."
Hal ini akan disebutkan pada pembahasan tentang fitnah dan cobaan.

Kedua Puluh Enam, hadits Naufal bin Muawiyah, seperti hadits
Abu Hurairah. Penjelasan materi hadits ini akan disebutkan pula pada
pembahasan tentang fitnah dan cobaan. Adapun lafazh, "Dari Az-
Zuhri", terkait dengan sanad hadits Abu Hurairah RA 

-yangdisebutkan sebelumnya- hingga Az-Zuhi. Maka kelirulah mereka
yang menganggapnya sebagai hadits mu'allaq. Hadits ini dinukil oleh
Imam Muslim melalui dua sanad sekaligus, dari Shalih bin Kaisan,
d,ai Az-Zuhri. Sedangkan kalimat, "Hanya saja Abu Bakar", yakni
Abu Bakar bin Abdurrahman, guru Imam Az-Zubri.

Kemudian kalimat, "Memberi tambahan, 'Di antara shalat
terdapat satu shalat yang barangsiapa tidak terlewatkannya maka
seaknn-akan ia kehilangan keluarga dan hartanya'. " Kemungkinan
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Abu Bakar menambahkan kalimat ini secara mursal (tanpa menyebut

periwayat yang mengutip dari sumber pertama). Tapi kemungkinan

pula dia menambahkannya melalui sanad hadits sebelumnya, yakni

dari Abdurrahman bin Muthi' bin Al Aswad, dari Naufal bin

Muawiyah. Abdurahman yang dimaksud di sini adalah saudara laki-
laki Abdullah bin Muthi' yang pemah menjabat sebagai wali kota

Kufah, dan disebutkan dalam deretan sahabat-sahabat Nabi SAW.

Adapun Abdurrahman bin Muthi' adalah seorang tabiin menurut

pendapat yang benar. Namun, Ibnu Hibban dan Ibnu Mandah

menyebutkannya di antara para sahabat Nabi SAW.

Abdurrahman bin Muthi' tidak memiliki riwayat dalam Shahih

Bukhari selain hadits ini. Sedangkan gurunya (Naufal bin Muawiyah)
adalah sahabat yang sedikit meriwayatkan hadits. Dia hidup hingga

masa khilafah Yazid bin Muawiyah. Sebagian sumber mengatakan

usianya lebih dari 100 tahun. Riwayatnya tidak ditemukan dalam

Shahih Bukhari selain hadits ini. Dia adalah saudara Abdurrahman bin
Muthi', periwayat yang menukil darinya.

Az-Zubair bin Bakkar berkata, 'Nama ibunya adalah Kultsum,
sedangkan shalat yang dimaksud adalah shalat Ashar. Demikian
diriwayatkan oleh An-Nasa'i secara terperinci dari Yazid bin Abi
Habib, dari 'Irak bin Malik, dari Naufal bin Muawiyah, aku

mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Diantara shalat terdapat satu

shalat..." Disebutkan seperti redaksi riwayat Abu Bakar bin
Abdurrahman, dan pada bagian akhirnya diberi tambahan, "Dia
berkata, Ibnu Umar berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW
bersabda, 'Ia adalah shalat Ashar'." Riwayat ini telah disebutkan
juga pada pembahasan tentang shalat dalam bab "Waktu-waktu shalat"

dari hadits Buraidah, sehingga menjadi penguat kebenaran perkataan

Ibnu Umar.
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Catatan:

Imam Bukhari menyebutkan keterangan tambahan tersebut di
tempat ini sebagai perluasan pembahasan, sebab ia tercantum dalam
hadits yang hendak dia sebutkan pada bab ini.

Kedua Puluh Tujuh, hadits Ibnu Mas'ud, "Akan ada sikap
mementingkan diri sendiri. " Hadits ini akan dijelaskan pada

pembahasan tentang fitnah dan dan cobaan.

Kedua Puluh Delapan, hadits Abu Hurairah RA tentang

Quraisy. Hadits ini akan dijelaskan secara detil pada pembahasan

tentang fitnah dan cobaan. Adapun maksud perkataan Imam Bukhari
pada jalur pertama, "Mahmud berkata, Abu Daud menceritakan
kepada kami...", adalah memberi informasi bahwa Abu Tayyah telah
menegaskan bahwa dirinya mendengar riwayat itu langsung dari Abu
Zur'ah bin Amr. Abu Daud yang dimaksud adalah Ath-Thayalisi.
Imam Bukhari tidak menukil riwayat darinya kecuali sebagai
pendukung. Sedangkan Mahmud adalah Ibnu Ghailan, salah seorang
gurunya yang masyhur.

Pada sanad yang pertama hadits ini, Imam Bukhari menukilnya
melalui sanad yang panjang, dibanding dengan sanad yang lain.
Sebab Imam Bukhari telah mendengar pula langsung dari guru
gurunya, yaitu Abu Ma'mar Ismail bin Ibrahim Al Hudzali. Imam
Muslim telah meriwayatkannya dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan

Al Ismaili dari Abu Bakar serta Utsman bin Abi Syaibah, dari
Usamah. Keduanya termasuk periwayat yang banyak dinukil oleh
Imam Bukhari. Seakan-akan Imam Bukhari tidak sempat mendengar
hadits ini dari mereka berdua. Disamping itu, sanad ini dianggap
panjang bila ditinjau dari sisi Syu'bah, karena pada dasarnya Imam
Bukhari telah mendengar langsung dari sejumlah murid Syu'bah,
tetapi dia justru menukilnya dari periwayat yang menukil dari murid-
murid Syu'bah.

Adapun lafazh pada jalur kedua, "Marwan berkata, 'Pemuda-
pemuda?"' Menurut Al Karmani, Marwan merasa heran bahwa hal
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semacam ini dilakukan oleh anak-anak muda. Maka Abu Hurairah
menjawab, "Sekiranya engkau mau, aku akan menyebutkan nama-

nama mereka." Nampaknya Al Karmani mengabaikan lafazh yang

dinukil pada pembahasan tentang fitnah dan cobaan. Dimana lafazh
tersebut secara jelas menyatakan bahwa Marwan tidak
mengucapkannya untuk menunjukkan keheranan, "Marwan berkata,
'Laknat Allah atas mereka para pemuda'." Dari sini diketahui, bahwa
lafazh yang dinukil melalui jalur di atas, mengalami peringkasan. Tapi
ada pula kemungkinan, Marwan merasa heran atas perbuatan mereka,

dan sekaligus melaknat mereka atas perbuatan itu.
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Rasulullah SAW tentang kebaikan, sedang aku bertanya kepada beliau

tentang keburukan, karena khawatir akan menimpaku. Aku berkata,

'Wahai Rasulullah, sungguh kita berada di masa jahiliyah dan

keburukan, laiu Allah mendatangkan kepada kita kebaikan ini, apakah

sesudah kebaikan ini ada keburukan?' Beliau menjawab, 'Benar '. Aku
berkata, 'Apakah sesudah keburukan itu ada kebaikan?' Beliau

menjawab, 'Benar, namun terdapat kerusakan '. Aku berkata, 'Apakah

kerusakannya?' Beliau menjawab, 'Suatu kaum yang mengambil

petunjuk selain petunjukku, engkau mengenali dari mereka dan

mengingkarinya'. Aku berkata, 'Apakah sesudah kebaikan itu terdapat

keburukan?' Beliau menjawab, 'Benar, para penyeru kepada pintu-
pintu jahannam. Barangsiapa menyambut seruan mereka kepadanya,

niscaya mereka akan melemparkannya ke dalamnya'. Akl berkata,

'Wahai Rasulullah, berilah gambaran kepada kami tentang mereka'.

Beliau bersabda, 'Mereka berasal dari kulit kita, dan berbicara
dengan bahasa kita'. Aku berkata, 'Apakah yang engkau perintahkan

kepadaku jika hal itu mendapatiku?' Beliau bersabda, 'Komitmen

dengan jamaah kaum muslimin dan Imam mereka'. Aku berkata,
'Sekiranya tidak ada pada mereka jamaah dan Imam?' Beliau

bersabda,'Tinggalkan kelompok-kelompok itu semuanya, meskipun

engkau menggigit akar pohon, hingga engkau dijemput oleh kematian,

sementara engkau dalam keadaan demikian'."

.4t'd;': ,tr d1 .>i'rt; :S u hr ,f : +t- p
3607. Dari Hudzaifah RA, dia berkata, "Sahabat-sahabatku

belajar tentang kebaikan, sedang aku belajar tentang keburukan."

\ :'{*,) *\t Jb it
l, t .
J-rs JV :JV

J oz
1,)g

d13
, t .o /

Lnl3,e:

\.. z '-zczt 1o.
altl 6b) o-,t-P ,ll ,f
',.o. 6, l. a . , t

W.,FGdti$.r:tt

296 - FATHUL BAARI



3608. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah SAW
bersabda, "Hari Kiamat tidak akart terjadi hingga dua kelompok

saling membunuh, dakwah mereka hanya satu."
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3609. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga dua kelompok saling
membunuh, maka terjadi antara keduanya korban sangat banyak,

dakwah mereka hanya satu. Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga
diutus (keluar) dajjal-dajjal pendusta, sekitar tiga puluh orang,
semuanya mengaku dirinya adalah utusan Allah."

Kedua Puluh Sembilan, hadits Hudzaifah, "Orang-orang

bertanya tentang kebaikan." Hadits ini akan dijelaskan pada

pembahasan tentang fitnah dan bencana. Adapun redaksi pada jalur
kedua, "Sahabat-sahabatku belajar tentang kebaikan, dan aku belajar
tentang keburukan" adalah bagian dari hadits pertama, dan memiliki
makna yang sama.

Al Ismaili meriwayatkan dari jalur ini, seperti redaksi yang
pertama, hanya saja disebutkan, "sahabat-sahabat Rasulullah SAW",
sebagai ganti lafazh, "Orang-orang."

Ketiga Puluh, hadits Abu Hurairah RA, "Hari Kiamat tidak
akan terjadi hingga dua kelompok saling membunuh". Imam Bukhari
menyebutkannya melalui dua jalur. Pada jalur kedua disebutkan
tentang dajjal-dajjal, dan ia adalah hadits tersendiri dari catatan

Hammam. Diantara ulama yang menyebutkannya sebagai hadits yang
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berdiri sendiri adalah; Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam At-

Tinnidzi, dan selain mereka.

!- (Dua kelompofr)' Maksudnya, dua jamaah. Pada riwayat

kedua disebutkan bahwa keduanya memiliki anggota yang sangat

banyak. Adapun yang dimaksud adalah para pengikut Ali dan

pengikut Muawiyah, ketika keduanya berperang di Shiffin.

i-rt t-iarg.t (Dalcwah keduanya adalah satu). Maksudnya,

agama mereka satu, sebab masing-masing mereka menisbatkan diri

sebagai pemeluk Islam. Atau masing-masing kelompok itu mengklaim

dirinya berada di atas kebenaran. Ali RA adalah Imam kaum muslimin

dan orang paling utama pada saat itu menurut kesepakatan

Ahlusunnah Waljama'ah. Karena ahlul halli wal aqd (dewan

pengambil keputusan tertinggi dalam negara Islam) membaiat Ali
setelah pembunuhan Utsman. Namun Muawiyah tidak memberikan

baiatnya bersama penduduk Syam. Kemudian Thalhah, Az-Zubair,

bersama Aisyah RA, berangkat ke Irak dan mengajak orang-orang

agar menuntut hukuman terhadap para pembunuh Utsman, yang saat

itu banyak bergabung dalam pasukan Ali RA.

Ali keluar menyambut mereka, dan mereka meminta kepada Ali
agar menyerahkan para pembunuh. Namun, Ali RA menolak

menyerahkan para pembunuh, kecuali setelah ada tuntutan dari wali

korban, dan ada bukti tentang siapa yang melakukan pembunuhan

secara langsung. Maka terjadilah diantara mereka seperti yang akan

disebutkan pada pembahasan tentang fitnah dan cobaan.

Kemudian Ali RA berangkat bersama pasukannya menuju Syam

untuk mengajak mereka agar menaati kepemimpinannya, seraya

menjawab segala argumen mereka sekitar pembunuhan Utsman,

sebagaimana yang disebutkan. Mendengar hal itu, Muawiyah bergerak

bersama penduduk Syam, dan kedua pasukan bertemu di Shiffin, satu

tempat yang terletak antara Syam dan hak. Di tempat inilah terjadi

perang dahsyat seperti yang diberitakan oleh Nabi SAW. Akhirnya,
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Muawiyah dan pengikutnya meminta agar diselesaikan melalui
perundingan.

Sesudah peristiwa itu, Ali RA kembali ke Irak. Tidak lama
kemudian, dia dihadang oleh pasukan yang menamakan diri Al
Haruriyyah (Khawarij), dan Ali memerangi mereka di tempat bernama
Nahrawand. Beberapa saat sesudah peristiwa tersebut, Ali RA
menghadap Allah SWT.

Puncak kepemimpinan berpindah ke tangan putranya Al Hasan
bin Ali. Untuk menindaklanjuti langkah politik bapaknya, Al Hasan
bin Ali menyiapkan pasukan dan berangkat menuju Syam.
Kedatangan Al Hasan dihadang oleh Muawiyah RA bersama
pasukannya. Akhirnya, mereka sepakat mengadakan perdamaian
seperti yang dikabarkan Nabi SAW dalam hadits Abu Bakrah 

-yang
akan disebutkan pada pembahasan tentang fitnah dan cobaan-, ti,r ,"r1

G"i:Jr 4 ,f , :r#- (sesungguhnya Allah qkan mendamaikan

dengannya antara dua kelompok kaum muslimin).

Semua permasalahan yang disebutkan di tempat ini akan
dijelaskan lebih detil pada pembahasan tentang fitnah dan cobaan.

Ketiga Puluh Saturhadits Abu Hurairah RA, seperti hadits yang
terdahulu.

,r;$- i, (Hingga diutus). Maksudnya, sampai keluar. Kata ba,ts

disini bukan bermakna pengutusan yang diiringi dengan
Bahkan ia sama seperti firman Allah dalam surah Maryam

kenabian.

[9] ayat

83,'c*lL3t dt X#r riL3f tf; lsesrnggt hnya Kami telah mengirim

syetan-syetan itu kepada orang-orang kafir.)

o3i.li-i oj*S (Dajjal-dajjal pendusta). Dajjal berasal dari kata

dajl yang bermakna menutupi dan mengaburkan. Kata ini juga
diartikan dusta. Atas dasar ini maka kata,'pendusta' adalah menjadi
penguat kata sebelumnya.
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'4',1qi (Sekitar 30 orang). Dalam riwayat Imam Muslim

dari Jabir bin Samurah terdapat penegasan tentang jumlahnya , 't o1,

"e Ut';"'i;t5 ,El t-tk '4 rlsr ,5* (Sebetum hari Kiamat ada 30

pendusta, semuanya mengaku dirinya sebagai nabi). Abu Ya'la
meriwayatkan dari melalui sanad yang hasan dari Abdullah bin Az-

Zubairtentang sebagian nama pendusta tersebut, 'e*' ,PbUt |fi I

),A;56 $tt'e,j3'ni;- f.rk tigffi lHori Kiamat tidak akan terjadi

hingga keluar j0 pendusta, diantaranya Musailamah, Al Ansi, dan Al
Mukhtar).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kebenaran berita tersebut terbukti di

masa akhir kehidupan beliau SAW. Musailamah muncul di Yamamah,

Al Aswad Al Ansi muncul di Yaman, lalu pada masa khilafah Abu

Bakar keluar Thulaihah bin Khuwailid dari bani Asad bin Khuzaimah,

dan Sijah At-Tamimiyah dari bani Tamim.

Al Aswad dibunuh sebelum Nabi SAW meninggal dunia,

sedangkan Musailamah dibunuh pada masa khilafah Abu Bakar,

sementara Thulaihah bertaubat dan meninggal dalam memeluk Islam

-menurut 
pendapat yang benar- pada masa pemerintahan Umar.

Ada pula yang mengatakan bahwa Sijah juga bertaubat dan memeluk

Islam.

Kemudian orang pertama di antara mereka yang mendapat

pengaruh luas adalah Al Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi. Ia

berhasil menguasai Kufatr pada awal masa Khilafah Ibnu Az-Zubair.

Al Mukhtar menampakkan kecintaan kepada Ahlul Bait dan mengajak

orang-orang menuntut balas terhadap para pembunuh Al Husain. Ia

pun mengejar mereka dan membunuh sebagian besar pelaku

pembunuhan Al Husain ataupun mereka yang memiliki andil dalam

pembunuhan. Karena hal inilah maka ia dicintai orang-orang.

Akhimya, syetan menggodanya agar mengklaim sebagai nabi

dan mengaku didatangi oleh malaikat Jibril AS. Abu Daud Ath-

Thayalisi meriwayatkan melalui sanad yang shahih dari Rifa'ah bin
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Syaddad, dia berkata, "Aku menyangsikan sesuatu tentang Al
Mukhtar. Pada suatu hari aku masuk menemuinya, maka dia berkata,
'Engkau masuk saat Jibril baru saja berdiri dari kursi ini'." ya'qub bin
Sufyan menukil melalui sanad yang hasan dari Asy-Sya,bi, bahwa Al
Ahnaf bin Qais memperlihatkan surat Al Mukhtar kepadanya, yang
menyatakan diri sebagai nabi. Abu Daud menukil dalam kitab ls-
sunan dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata: Aku berkata kepada
ubaidah bin Amr, "Apakah engkau melihat Al Mukhtar termasuk
mereka". Dia menjawab, "Adapun dia termasuk pemimpinnya." Al
Mukhtar dibunuh antara tahun 63-69 H.

Dajjal lainnya adalah Al Harits Al Kadzdzab. Ia munucul pada
masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Nasibnya juga berakhir
dengan dibunuh. Lalu pada masa khilafatr Abbasiyah, para dajjal
bermunculan dalam jumlah yang cukup banyak.

Hadits di atas tidak berbicara tentang orang_orang yang
mengaku sebagai nabi secara mutlak. Karena jumlah mereka yang
seperti ini sangat banyak. Namun, hadits itu hanya berbicara tentang
mereka yang sempat mendapat pengaruh dan kedudukan, seperti
orang-orang yang telah kami sebutkan. Allah telah membinasakan
orang-orang yang berbuat demikian. Begitu pula mereka yang akan
muncul sesudahnya. Hingga yang terakhir diantara mereka adalah
Dajjal terbesar.

:Ju 'o,- ?nt *yr'gr:dt .^*:, 6'oi ;1t r& ; e ,j ,r
,! ;6 tl;'-;-'r,;:)'&r' + h,,b it J;-, -b';; ffit .l-.

:JJi. jr-;' At Jy_,6- :Jw d € a "tr3 -r^s;,e-Al
t z ;. -: 

i '.J*i ";i l'o\ d*j ;-;i i ,'J*i 'l tit, J.,1:. ,.j ,ru:_,

'u "ry'*t :Jw ,:oil ,,fC y d.tijr ar J;, t:- :?L lw
u:ii ,g?'{Lvr |r.6b'{'^?r,*'€Li'}\ t:tt i
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,'y)t C &t'r;c{ /-At q o;X|&t; ):41 ,r;lr
41 'r*;; ti *tb, jt p ;?A v Ly.>a ^t>, 

j',bi
' : 'r:.r r! uo .
Gl .b.; f ,,€ * Li>ti -a:; i'r '*t it'P-i ;e
rz oin. ,.1,r'.',-t-t J--, a+ii .|fur s o'-lt'p rs ,i"; * Li"X ,;i
& ;ri.X'1 ,!r!'rsl a;21t t"ri ,,,i';r f, e i'tLL u*t
.r --;ir r-ri 'c-L-1, ,ii '*t:r.,L l',5i..r6' t *', u-
'&l-i /,v i;'*Ll ",bir',i&', 

*\, i, it i;',
i 'v 9\t'*: ,$ ,* e.{',4b ,tr1t uyr7G ,a tit

u elt *j y?'t ;; otr
3610. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa Abu Sa'id Al

Khudri RA berkata, "Ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW

-dan beliau sedang melakukan pembagian- tiba-tiba datang

kepadanya Dzul Khuwaishirah, yaitu laki-laki dari bani Tamim. Dia

berkata, 'Wahai Rasulullah, bagilah dengan adil'. Beliau bersabda,

'Celakalah engkau, siapakah yang berbuat adil jika aku tidak adil.

Sungguh engkau telah kecewa dan rugi jika aku tidak adil'. Umar
berkata, 'Wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk memenggal

lehernya'. Beliau bersabda, 'Biarkanlah, kqrena sesungguhnya dia

memiliki pengikut-pengikut yang (jika) salah seorang di antara kamu

(melihatnya) niscaya dia akan meremehkan shalatnya dibanding

shalat mereka, dan (meremehkan) puasanya dibanding puasa mereka.

Mereka membaca Al Qur'an namun tidak melewati tenggorokan

mereka. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana anak panah

menembus sasarannya dan keluar darinya. Dilihat mata anak

panahnya, tetapi tidak ditemukan sesuatu padanya. Kemudian

penahan mata anak panahnya dilihat namun tidak ditemukan sesuatu

padanya. Lalu nadhiy -yaloi batang anak panah- dilihat namun
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tidak ditemukan sesuatu. Dan dilihat kepada bulu anak panahnya
namun tidak ditemukan sesuatu. Ia telah mendahului kotoran dan
darah. Tanda-tanda mereka adalah seorang laki-taki hitam, salah
satu dari kedua pangkal bahunya seperti payudara wanita, atau
seperti sepotong daging yang bergoyang-goyang. Mereka keluar saat
terjadi perpecahan di antara manusia'. " Abu Sa'id berkata, "Aku
bersaksi, aku mendengar hadits ini dari Rasulullah SAW, dan aku
bersaksi bahwa Ali bin Abi Thalib memerangi mereka, sedang aku
bersamanya. Ali memerintahkan mencari laki-laki yang dimaksud,
lalu ia dihadapkan kepadanya, sampai aku melihat seperti gambaran
yang disebutkan Nabi SAW."

);t'*'.4- $1 :1,n?nt qr'*iC :'Ju'iti i i; ,f',,t'i'oii'Jt;f rAti|f ofr *3 *\t t:" itJ;r'+ .bb *'.-.'Jr L*.*; i t4j&L ",,y
,ouatri ie'";|; oy:1t ,r €.€t,j;; *, *?ur';;;tr
Lk t)rli q o';'; ,i;t {; f q o,;,;,1utri 

^i;'iFI5 r;6,erL-'r4qt'::A \,-^i:)t q, &t o;-
yq,U #"p,?i'#Ly ',Jlti

3611. Dari Suwaid bin Ghaflah, dia berkata: Ali RA berkata,
"Apabila aku menceritakan kepada kamu dari Rasulullah sAW, maka
terjatuh dari langit lebih aku sukai daripada berdusta atas nama beliau.
Jika aku menceritakan tentang apa yang ada antara aku dan kalian,,
maka sesungguhnya perang adalah muslihat. Aku mendengar
Rasulullah sAw bersabda, 'Akan datang pada akhir zaman, suatu
kaunt yang berusia muda, lemah akalnya, mengucapkan sebaik-baik
perkataan manusia, mereka keluar dari Islam sebagaimana anak
panah melesat menuju sasarannya dan keluar darinya, iman mereka
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tidak melewati tenggorokan mereka. Dimana saja kamu mendapati

mereka maka bunuhlah mereka. Sesungguhnya siapa yang membunuh

mereka akan mendapat pahala pada hari Kiatnat'."

Ketiga Puluh Dua, hadits Abu Sa'id tentang Dzul

Khuwaishirah. Sebagian hadits ini telah disebutkan pada kisah 'Ad di

akhir pembahasan tentang cerita para nabi. Saya telah mengisyaratkan

tempat penjelasannya, yaitu di bagian akhir pembahasan tentang

peperangan, dimana lmam Bukhari akan menyebutkannya kembali

melalui jalur lain secara panjang lebar.

'&af:g+J Lilr ,jb'Jue (Jmar berkata, "Idzinkanlah aku

memenggal lehernya'). Kalimat ini tidak bertentangan dengan riwayat

lain, bahwa yang berkata demikian adalah Khalid. Karena bisa saja

masing-masing telah mengajukan permohonan seperti itu.

t:.6bi U'orl ,e; (Biarkanlah ia, karena sesungguhnya ia memiliki

para pengikut). Kata'karena sesungguhnya', bukan berfungsi untuk

menerangkan sebab, bahkan untuk menjelaskan rentetan peristiwa.

Dalil yang menunjukkan pengertian ini, terlihat pada riwayat

berikutnya.

't:6-|J (Tidak melewati). Ada kemungkinan hal itu karena hati

mereka tidak memahami Al Qur'an dan menafsirkannya kepada

makna yang tidak diindikasikan oleh Al Qur'an itu sendiri.

Kemungkinan pula bahwa bacaan mereka tidak diangkat kepada

Allah.

q-\t q o j:;- Qvtereka keluar dari agama). Jika yang dimaksud

adalah Islam, maka ia menjadi hujjah bagi mereka yarug mengafirkan

Khawanj. Tapi ada pula kemungkinan yang dimaksud'ad-diin' di sini

adalah ketaatan. Dengan demikian, ia tidak dapat dijadikan dalil untuk

mendukung pendapat Al Khaththabi.
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-?t 
(sasaran tembak). Meski kata itu mengacu kepada bentuk

fa'iiloh (pelaku), namun maknanya mengacu kepada bentuk maf'ulah
(objek), dan artinya adalah binatang buruan yang dipanah. Perbuatan
kaum Khawarij yang keluar dari 'ad-diin'disamakan dengan anak
panah yang mengenai binatang buruan dan menembusnya hingga
keluar darinya. Oleh karena cepatnya gerakan anak panah yang
dihasilkan oleh orang yang melepaskannya, maka tidak ada sedikitpun
jasad binatang itu yang menempel pada anak panah.

F ,;i p-(Mata anak panahnya dilihat). Nashl artinya besi

yang terdapat pada ujung anak panah.

a|rb; (Penahan mata anak panah). Rishaaf artinya sesuatu yang

berada dibagian ujung anak panah, di atas tempat masuknya mata
panah. Ia merupakan bentuk jamak dari kata rashfah.

Adapun kata nadhiy 
-biasa dibaca nidhiy- telah ditafsirkan

dalam hadits itu dengan makna qadfo yakni kayu yang menjadi batang
anak panah sebelum diberi bulu dan dipasang matanya. Sebagian lagi
berkata, "Ia adalah bagian anak panah yang terdapat antara bulu dan
matanya." Demikian dikatakan oleh Al Khaththabi. Ibnu Faris
berkata, "Dinamakan demikian, karena ia diraut hingga menjadi
nadhwan, yakni mengecil." Sementara Al Jauhari meriwayatkan dari
sebagian pakar bahasa bahwa nadhiy adalah mata anak panah itu
sendiri. Tapi penafsiran terdahulu lebih tepat.

Kata qudzadz adalah bentuk jamak da/r qadzdzaft, artinya bulu
anak panah. Setiap bulu tersebut disebut qadzdzah. Dalam ungkapan
dikatakan, "Dia lebih mirip antara qadzdzah dengan qadzdzah."
Sebab qadzdzah (bulu anak panah) disusun rapi secara rata. Kata
ayaat artinya tanda-tanda. Sedangkan badh'ah adalah segumpal
daging.

Tadardar artinya bergoncang. Dardarah adalatr suara yang bila
bergerak, maka terdengar bunyr yang tidak teratur.
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!"j f up (Pada saat perpecahan). Yakni pada masa terjadinya

perpecahan. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutyun,aj'jt.; -P
(pada sebaik-baik kelompok). Demikian juga yang terdapat dalam

riwayat Al Ismaili. Versi pertama didukung oleh hadits Imam Muslim

dari jalur lain dari Abu Sa'id, ,;\i #'r}*t q y'l'1* astv'OP
"8J.-.;*t;_t-Ur (Akan ada orang-orang yang keluar saat terjadi

perpecahan di kalangan kaum muslimin, maka ia diperangi oleh

kelompok yang paling benar dari dua kelompok yang ada). Dia
menukilnya dengan ringkas seperti,ini melalui dua jalur. Dalam

riwayat ini serta sabda beliau SAW, a1Qr" iiirt:r-lo'Sik 1l**r,
dibunuh oleh kelompok yang membangkarzg), menjadi dalil nyata

bahwa Ali dan pendukungnya berada di atas kebenaran, sedangkan

orang-orang yang memerangi mereka salah dalam penakwilan mereka.

'o-x,sit *t y io',,tl" Ut ! ,p g\'$y ,? ,y,A.6 (Latu

ia dihadapkan kepadanya, sampai aku melihat seperti gambaran yang

disebutkan oleh Nabi SAn. Maksudnya, Dzul Khuwaishirah

dihadapkan kepada Ali RA, dan Abu Sa'id melihat sifat-sifat seperti

yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu berkulit hitam, dan pada salah

satu pangkal bahunya terdapat segumpal daging, sama seperti buah

dada wanita...

Salah seorang ahli bahasa berkata, "Kata na'at (sifat) digunakan

khusus untuk hal-hal yang bersifat maknawi, seperti tinggi, pendek,

buta, bisu, dan seterusnya. Sedangkan kata shifuh (sifat) berkaitan

dengan perbuatan, seperti pukulan, luka, dan sebagainya." Sebagian

lain berkata, "Kata na'at untuk sesuatu yang khusus, sedangkan shifah

untuk yang lebih umum."

Ketiga Puluh Tiga, hadits Ali tentang Khawarij, dan akan

dijelaskan pada pembahasan tentang perintah taubat bagi orang-orang

murtad. Suwaid bin Ghaflah yang disebutkan pada sanad hadits ini
dikomentari oleh Hamzah Al Kannani (murid Imam An-Nasa'i),
"Tidak ada riwayat Suwaid yang shahih dari Ali RA, selain hadits
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ini." Adapun cara melafazhkan kata "al harb khud'ah" telah

dijelaskan pada pembahasan tentang jihad.

4.tt f )-* ,-t'j';4 (Mereka mengucapkan sebaik-baik

perkataan manusia), y"$i ay,Ttlyat Al Qur'an, seperti dalam hadits

Abu Sa'id sebelumnya, rlT'-ijt O\:jA (Mereka membaca Al Qur'an).

Adapun semboyan pertama yang mereka dengungkan adalah, "Tidak
ada hukum kecuali bagi Allah", mereka mengutip semboyan ini dari

Al Qur'an lalu meletakkannya bukan pada tempatnya.

'W JJ,Lei ef g'o$ lS"tungguhnya pada pembunuhan

mereka terdapat pahala bagi siapa yang membunuh mereka). Dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan, "&LJLFj (Sesungguhnya

membunuh mereka).

F: lr\t * it);r A.6';2, iluLr\t q 
=b 

*
'rtr et !f ,d '# )i ,ii * . dslrt't q.'i';;'; L';';i
J z ) z z I zz t -

ir^o *'t4 ir\r e '; ';x"'*'#',tr')t ots 'iu tr:i

?:)'*'ilt i:'A- (:, frr$ yf , ,c Lzi :.u,
i!t*Z"(J1 ,,-|oL'ri Pn f J)', t1 :-lt y*it,v*-'r

1 ' ,o, o' , -.o,',o .'",' ..r- '.. o'o'r: > .;1 ,tii,e ;, SfSt';;- ,- ,"\t tS,H Art .*-, ;r, U);

lix'3,-.f, ,* jo ,;:srif ,?ur iy,:t*.;i t';,-b
3612. Dari Khabbab bin Al Arat, dia berkata, "Kami mengadu

kepada Rasulullah SAW --dan beliau berbantal selimutnya di bawah

naungan Kabah- kami berkata kepadanya, 'Tidakkah engkau

menolong kami, tidakkah engkau mau berdoa kepada Allah untuk

kami?' Beliau bersabda, 'Ada seorang laki-laki sebelum knmu

dibuatkan galian (lubang) di tanah untulotya, lalu ia diletakkan di
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dalam galian itu. Kemudian didatangkan gergaji dan diletakan di atas

kepalanya. Setelah itu dibelah menjadi dua bagian. Hal itu tidok

menghalanginya dari agamanya. Tulang dan urat-urat di bawah

dagingnya disisir dengan sisir besi. Tapi hal itu tidak menghalanginya

dari agamanya. Demi Allah, sungguh Dia akan menyempurnakan

urusan ini, hingga penunggang berjalan dari Shan'a' ke Hadhramaut,

dia tidak takut kecuali kepada AAah, atau talai serigala atas

(kes elamatan) kambingnya. Akan tetapi kalian terges a- ges a' - "

Ketiga Puluh Empat, hadits Khabbab bin Arat. Penjelasannya

akan disebutkan pada bab "Apa yang Dialami oleh Nabi SAW dan

para Sahabatnya di Makkah." Kebanyakan periwayat menukil dengan

kata fayujaa'n (didatangkan). Tapi menurut Iyadh, dalam riwayat Al
Ashili dinukil dengan kata faifuaa', dan ini merupakan kesalahan

dalam penyalinan naskah. Karena kata faifu artinya pintu yang luas,

dan jika diartikan demikian maka tidak memiliki makna dengan

redaksi hadits.

o'),'i* Ji* u Utlt';;- ,r- (sampai seseorang berjalan

dari Shan'o' *"ruiu Hadhramar4. f"-,rngkinan yang dimaksud

adalah Shan'a' Yaman. Jarak antara negeri ini dengan Hadhramaut

sangat jauh, kira-kira dapat ditempuh dalam perjalan selama lima hari.

Kemungkinan pula yang dimaksud adalah Shan'a' Syam, jarak antara

keduanya lebih lama lagi. Tapi kemungkinan pertama lebih kuat.

Yaqut berkata, "Shan'a' adalah kampung di jalan masuk Damaskus

pada pintu Faradis, berhubungan langsung dengan Al Aqibah. Saya

(Ibnu Hajar) katakan bahwa pemberian nilma tersebut sesuai dengan

nama penduduk pertama dari Shan'a' Yaman yang tinggal di sana.

'-,i t;at *t1# i' "b'"}t'oi 
A?nt *yt Iy i f('*

t4; i:"r:, t6t .+ u'nttuf jirr J;., U1Y'i* ; ;
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'J";'i'* e";ik .'; l)w t,$r, c :Jta ,;i, *3 * e.

.flt,yl i'*'t fu 'E''- * t f \, -* "'4t /n
;;r s; ,fi ;. ;;'5a tk', tk'Js ^it;;G ,p;t aG

,;it 1r^l b,'Ll el ,{s',p g\l-;;r iSw a'",b2 :r\ri7'tr
.,;j' Jii, ',Ft

3613. Dari Anas bin Malik RA, "Sesu*rr*r, NuUi SAW

kehilangan Tsabit bin Qais. Maka seorang laki-laki berkata, 'Wahai

Rasulullah, aku akan memberitahu kepadamu tentangnya'. Dia

mendatangi Tsabit dan mendapatinya sedang duduk di rumahnya

sambil menundukkan kepalanya. Dia berkata, 'Ada apa denganmu?'

Tsabit menjawab, 'Kabar buruk, ia telah mengeraskan suaranya di atas

suara Nabi SAW, maka telah gugurlah amalannya, dan ia termasuk

penghuni bumi'. Laki-laki tersebut datang dan mengabarkan kepada

Nabi SAW bahwa Tsabit berkata begini dan begitu." Musa bin Anas

berkata, "Dia kembali pada kali terakhir dengan membawa berita

gembira. Beliau bersabda, 'Pergilah dan katakan kepadanya,

'sesungguhnya engkau ttdak termasuk penghuni neraka, tetapi

termasuk penghuni surga'. "

Ketiga Puluh Lima, hadits Anas tentang kisah Tsabit bin Qais
bin Syammas. Imam Bukhari menukil hadits ini dari Musa bin Anas.

Demikian yang dia nukil dari jalur Azhar, dari Ibnu 'Aun. Abu

Awanah juga meriwayatkannya dari Yahya bin Abi Thalib dari Azhar.

Begitu pula Al Ismaili meriwayatkan dari Yahya bin Abi Thalib.

Abdullah bin Ahmad bin Hambal meriwayatkan dari Yahya bin Ma'in
dari Azhar, dia berkata, "Dari Ibnu 'Aun, dari Tsumamah bin
Abdullah bin Anas", sebagai ganti Musa bin Anas. Abu Nu'aim
menukil dari Ath-Thabarani bahwa dia berkata, "Aku tidak tahu dari

siapa kekeliruan ini."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa saya tidak melihatnya dalam

Musnad Ahmctd. Al Ismaili meriwayatkannya dari Ibnu Al Mubarak,

dari Ibnu 'Aun, dari Musa bin Anas, dia berkata, ;iir 6 U1U'i A

{-{ et *-t U,av Si fffry>i t*} 1 rrt\ lKettka turun ayat, 'Wahai

orang-orang beriman, janganlah knmu mengangkat suara-suara

kamu', maka Tsabit tinggal di rumahnya). Riwayat ini mursal. Hanya

saja ia menguatkan pendapat bahwa hadits ini dinukil oleh Ibnu Aun

dari Musa bin Anas, bukan dari Tsumamah bin Abdullah bin Anas.

. i,
,r.-:-3 iJ iL{u ltbit (Kehilangan Tsabit bin Qais). Yakni Ibnu

Syu*-ur, ,*g oruto, Rasulullah SAW. Dalam riwayat Imam Muslim

dari jalur lain dari Anas, dia berkata , |,.:+, ,r"13 i ,*;i t {6 iti
Jf,nrli (Tsabit bin Qais bin Syammas adalah orator kaum Anshar).

}j'tj,-li (Seorang taki-laki berkata). Dalam riwayat Imam

Muslim dari Hammad dari Tsabit, dari Anas disebutkan, & $t|SU
o,G 4,u.l iri,i r.,!i*,T :i6 ii3 6 tt' si u-,Sui :, i e &i to n'

c:f,-3..'r--j'* :to Jj qq (Nabi SAW bertanya kepada Sa'ad bin

Mu'adz, 'Wahai Abu Amr, bagaimana dengan Tsabit, apakah dia

sakit?' Sa'ad berkata, 'Dia adalah tetanggaku, dan aku tidak

mengetahui kalou dirinya sakit).

Menurut Al Halizh bahwa persoalan itu memiliki keganjilan,

sebab ayat tersebut furun pada masa kedatangan para utusan, karena

Al Aqra' bin Habis dan yang lainnya. Kejadian itu berlangsung tahun

ke-9 H seperti yang akan disebutkan pada pembahasan tentang tafsir.

Sementara Sa'ad bin Mu'adz meninggal sebelum itu, tepatnya pada

peristiwa bani Quraizhah tahun ke-5 H. Akan tetapi mungkin

dikatakan bahwa yang turun pada kisah Tsabit hanya tentang

mengeraskan suara, sedangkan yang turun pada kisah Al Aqra'adalah

bagian awal surah, yakni firman-Nya dalam surah Al Hujuraat [a9]
ayat 1, ^l*')i I' yq ,i rlsi 1 (Janganlah kalian mendahului Altah

dan Rasul-Nya).
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Ayat tadi juga telah didahului oleh ayat lain dalam surah yang

sama, yaitu firman-Nya dalam surah Al Hujuraat 149) ayat 9, b\t

,piJl, q"il,1)W.b (Apabila ada dua golongan dari orang-orang

mukmin berperang). Keterangan ini telah dikutip pada pembahasan

tentang perjanjian damai dari hadits Anas, dan pada bagian akhimya

disebutkan bahwa ayat tersbut turun berkenaan dengan kisah Abdullah

bin Ubay bin Salul. Lalu dalam redaksinya disebutkan, "Dan yang

demikian itu terjadi sebelum Abdullah masuk Islam." Sementara

Abdullah masuk Islam pada saat perang Badar.

Ath-Thabari dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Zaid bin
Al Habbab; Abu Tsabit bin Tsabit bin Qais menceritakan kepadaku,

dia berkata, "Ketika ayat ini turun, maka Tsabit tinggal di rumahnya

dan menangis. Ashim bin Adi melewatinya dan berkata, 'Apa yang

membuatmu menangis?' Dia berkata, 'Aku sangat khawatir bila ayat

ini turun berkenaan denganku'. Maka Rasulullah SAW bersabda

kepadanya, 'Apakah engkau tidak ridha hidup dalam keadaan

terpuji? "'. Tapi riwayat ini tidak menafikan bahwa utusan dari Nabi

SAW adalah Sa'ad bin Mu'adz.

Ibnu Mundzir meriwayatkan dalam tafsirnya dari Sa'id bin

Basyir dari Qatadah dari Anas tentang kisah ini, r;-:aS;L'i.'*|[ul
r ! ', ),

adalah tetanggaku'). Riwayat ini nampaknya lebih dekat kepada

kebenaran, karena Sa'ad bin Ubadah berasal dari kabilah Tsabit bin

Qais, maka sangat mungkin bila ia adalah tetangga Tsabit,

dibandingkan Sa'ad bin Mu'adzyangberasal dari kabilah lain.

'^i"'"1'nU'li V1 pUcu akan memberitahukan kepadamu tentang

keadaannya). Demikian dinukil oleh kebanyakan periwayat.

Sementara dalam riwayat yang dinukil oleh Al Karmani disebutkan,

"Maukah engkau aku beritahukan...". Adapun kalimat,

' memb erit ahukan kep adamu', yakni memberitahukan untukmu.
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,,s"J-b'*;-iLj (la mengeraskan suaranya). Demikianlah

disebutkan dengan lafazh yang menunjukkan orang ketiga, yakni

dialihkan dari orang pertama kepada orang ketiga, dimana seharusnya

menurut konteks kalimat adalah; aku biasa mengeraskan suaraku.

t,i-.sl rii jr-i Jt {frLi',y}t Git (Laki-laki itu datang dan

mengabarkan kepada beliau bahwa Tsabit berkata begini dan begitu).

Yakni seperti yang dikatakan oleh Tsabit, bahwa ketika turun ayat
,Janganlah kalian mengeraskan suara melebihi suara Nabi" maka dia

tinggal di rumahnya dan berkata, 'Aku termasuk penghuni neraka'."

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, 'luj'.fi' :f lljJi tc,,,.s'l&t

\3:Ji'J.;Ji U ,J'nlilb {fsabit berkata, 'Ayat ini turun, dan knlian

telah mengetahui bahwa aku adalah orang yang paling keras

suaranya di antara knlian).

fi';. ,!,i'lul (Musa bin Anas berkata). Bagian ini dinukil

dengan sanad yang maushul melahti sanad sebelumnya hingga Musa.

Akan tetapi, secara zhahir sisa hadits tersebut adalah mursal. Namun,

Imam Muslim telah menukilnya melalui sanad yang maushul dengan

redaksi, ^-Zit Fi n. i^'*. i,;tit'J;'t y a' ,,t;.r 
"'rolts,"t* u.s';ii

(Sa'ad menyebutkan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda,

'Bahkan ia termasuk penghuni surga).

,-bit , i}- ,f t Ut on tetapi termasuk penghuni surga). Al

Ismaili berkata, "Tujuan pencantuman hadits ini dalam masalah

'Bukti-bukti kenabian' akan nampak sempurna bila dikaitkan dengan

hadits lain yang telah disebutkan pada pembahasan tentang jihad pada

bab "Memakai Hanuth (Zat Pengawet) Saat Perang'. Karena di

dalamnya disebutkan bahwa dia terbunuh pada perang Yamamah

sebagai seorang syuhada. Artinya hal itu membenarkan sabda beliau

SAW, 'sesungguhnya ia termasuk penghuni surga'. Sebab dia syahid

di medan perang."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, barangkali Imam Bukhari hendak

mengisyaratkan kepada masalah itu, sebab sumber hadits hanya satu.

Namun, kemudian tampak bahwa Imam Bukhari hendak menyitir

keterangan yang tercantum pada sebagian jalur hadits tentang

turunnya ayat tersebut. Keterangan yang dimaksud dinukil oleh Ibnu

Syihab dari Ismail bin Muhammad bin Tsabit, dia berkata, i,Z6|:6
uqj 'jti esri 6r ,jui ,L3G 'ri t';i'oi ,rt>i jt yt'l'rt6-:uiJ;:" i rt
"+ uft eSr* O"jt Srt>i e'-;'oi?rt lfsabit bin Qais bin Syammas

berkata, "lYahai Rasulullah, sesungguhnya aku khawatir bila diriku

telah binasa". Beliau bertanya, "Ada apa sebenarnya? " Dia
menjawab, "Allah telah melarang kami mengeraskan suara-suara

kami melebihi snaramu, sedangkan aku orang yang memiliki suara

keras"). Dalam riwayat ini disebutkan pula, "Maka beliau SAW

bersabda kepadanya, t-Lit ,|tt;': rile 'r ',Ya: ty'ff oi ,?j 6i

(Tidakkah engkau ridha hidup bahagia, dan mati sebagai syuhada,

serta masuk surga? ). Riwayat ini tergolong mursal, namun sanad-

nya cukup kuat. Ia dinukil oleh Ibnu Sa'ad dari Ma'an bin Isa dari

Malik. Ad-Daruquthni meriwayatkan dalam kitab Al Ghara'ib dari
jalur Ismail bin Abi Uwais dari Malik, seperti itu, dan dari Sa'id bin

Katsir dari Malik, dia berkata, "Dari Ismail dari Tsabit bin Qais".
Meskipun demikian, ia tergolong mursal, karena Ismail tidak pernah

bertemu Tsabit. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari

Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhi, tapi dalam sanad-nya

terdapat dua periwayat yang tidak disebutkan secara berturut-turut,

yaitu tidak disebutkan seorang periwayat pun sesudah Az-Zuhi. Laht

pada bagian akhir disebutkan, 
'LAI.J" 

7'j- ('Zq ':,'et t:y ;Ui lOia

hidup dalam keadaan terpuji, dan dibunuh sebagai syahid pada

peris tiwa Mus ailamah).

Lebih tegas lagi, riwayat Ibnu Sa'ad melalui sanad yang shahih

dari mursal Ikrimah, dia berkata, "Ketika turun ayat, 'Wahai orang-

orang yang beriman, janganlah kamu mengeraskan suara-suara

kamu'. Maka Tsabit bin Qais berkata, 'Aku biasa mengeraskan
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suaraku, sungguh aku termasuk penghuni neraka'. Dia pun tidak
keluar dari rumahnya." Lalu disebutkan sama seperti hadits Anas, dan
pada bagian akhirnya, "Beliau bersabda, 'Bahkan ia termasuk
pengltwti surge'. Ketika terjadi perang Yamamah, kaum muslimin
mundur. Tsabit berkata, 'Celakalah mereka itu dan apa yang mereka
sembah. Celaka pula bagi mereka dan apa yang mereka lakukan'.
Kemudian dia bertempur dengan seorang laki-laki yang berdiri di
hadapannya lalu dia terbunuh."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dalam tafsirnya dari Sulaiman
bin Mughirah, dari Tsabit, dari Anas, tentang kisah Tsabit bin Qais,
dan pada bagian akhirnya disebutkan, "Anas berkata, 'Kami pun
melihatnya berjalan di antara kami, dan kami mengetahui bahwa ia
termasuk penghuni surga. Ketika terjadi peristiwa Yamamah, sebagian

dari pasukan kami mundur dan memberi peluang bagi musuh, maka
dia pun maju sambil memakai kafan serta zat pengawet, lalu
bertempur hingga terbunuh." Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dalam
tafsirnya dari Atha' Al Khurasani, dia berkata: Putri Tsabit bin Qais
menceritakan kepadaku, dia berkata, "Ketika Allah menurunkan ayat

ini, maka Tsabit masuk ke dalam rumahnya dan mengunci pintu...."
Dia pun menyebutkan kisah secara panjang lebar, dan di dalamnya
terdapat sabda Nabi SAW, "Engkau hidup terpuji dan mati sebagai
syahid." Disebutkan juga, "Ketika peristiwa Yamamah, dia tetap

bertahan hingga terbunuh."

,,j,-J ,';x '.:;i.ii.rilr ,$sr g.:'ajilt
,ia *:, * \t 

"b'";t) 
;i'i,l+

.o1p if "rf ,ol';u',$

,F;t;C*\t*r?G sitpr'+ aa\o-ri *
i;c:'riht36yi
J -" .2. l. t g-c'
a;$lJr gp ,oX iir

36l4.Dari Abu Ishaq, utu *"nO"ngar Al Bara' bin AriU nq.
berkata, "Seorang laki-laki membaca surah Al Kahfi dan di dalam
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rumah terdapat hewan. Maka hewan itu lari. Lalu laki-laki tersebut
memberi salam, dan ternyata kabut atau awan menyelimutinya. Ia pun
menceritakan peristiwa itu kepada Nabi SAW, maka beliau SAW
bersabda, 'Bacalah wahai fulan, sesungguhnya ia adalah sakinah
(ketenangan) yang turun karena Al Qur'an, atau senantiasa turun
karena Al Qur'an'."

Ketiga Puluh Enam, hadits Al Bara' bin Azib, ..Seorang laki-
laki membaca surah Al Kahfi." Laki-laki yang dimaksud adalah usaid
bin Hudhair, seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang
keutamaan Al Qur'an, dengan redaksi yang lebih lengkap.

?":*-; k tie ,S;- *)G sirpr'.X aa\l di c

o1. t -,ct-Lp aLi.\

:oJ';6

\ byt )aj 1flt t'.ti ?6 ,? ytr'r q $-;i ,4 iJs

.c-\ilt) *t, Ttlt q L'hr'uzfr
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.a j'r', iJv ,i1,

3615. Dari Abu Ishaq, aku mendengar Al Bara' bin Azib
berkata, "Abu Bakar RA datang kepada bapakku di rumahnya, lalu

membeli pelana unta darinya. Dia berkata kepada Az1b, 'Utuslah

anakmu untuk membawanya bersamaku'." Dia berkata, "Aku pun

membawa hewan itu bersamanya. Bapakku keluar menerima harganya

secara kontan. Lalu bapakku berkata kepadanya, 'Wahai Abu Bakar,

ceritakan kepadaku bagaimana yang kalian berdua lakukan ketika

berjalan bersama Rasulullah SAW?' Dia berkata, 'Baiklah, malam itu

kami berjalan dan keesokan harinya hingga tengah hari. Jalan-jalan

menjadi lengang, tidak seorang pun yang melewatinya. Tampak oleh

kami batu panjang memiliki bayangan yang tidak tertimpa oleh sinar

matahari. Kami pun singgah padanya. Aku meratakan tempat untuk

Nabi SAW agar beliau tidur. Kemudian aku membentangkan alas
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untuknya seraya berkata kepadanya, 'Tidurlah wahai Rasulullah, dan

aku akan mengibas apa yang disekitarmu'. Beliau SAW pun tidur dan

aku keluar untuk mengibas apa yang ada disekitarnya. Tiba-tiba aku

melihat penggembala mendekat bersama kambing-kambingnya
menuju batu tersebut. Ia menginginkan seperti yang kami inginkan.
Aku berkata; milik siapa engkau wahai pelayan? Dia berkata, 'Milik
seorang laki-laki penduduk Madinah 

-atau 
Makkah-' Aku berkata,

'Apakah di antara kambingmu terdapat susu?' Ia menjawab, 'Benar'.
Aku berkata, 'Apakah engkau mau memerahnya?' Dia berkata,'Ya'.
Ia lalu mengambil seekor kambing. Aku berkata, 'Kibaslah kantong

susu dari debu dan rambut serta kotoran'. . .. Dia berkata, 'Aku melihat
Al Bara' memukulkan salah satu tangannya kepada yang lainnya
seraya mengibas...' Ia memerah sedikit susu di gelas, sementara aku

membawa wadah kecil untuk Nabi SAW, agar beliau gunakan sebagai

tempat minum dan berwudhu. Aku mendatangi Nabi, dan aku tidak
suka membangunkannya, tapi bertepatan beliau terbangun. Aku
menuangkan air ke dalam susu hingga bagian bawahnya menjadi
dingin. Aku berkata, 'Minumlah wahai Rasulullah'. Beliau SAW
minum hingga aku ridha. Kemudian beliau berkata, 'Apakah belum

tiba saatnya untuk berangkat?' Aku berkata, 'Bahkan telah tiba
saatnya'." Dia berkata, "Kami berangkat setelah matahari tergelincir.
Lalu kami diikuti oleh Suraqah bin Malik. Aku berkata, 'Kita
didatangi wahai Rasulullah'. Beliau bersabda, 'Jangan bersedih,

sesungguhnya Allah bersama /.ira'. Nabi SAW mendoakan kecelakaan

baginya, maka hewan tunggangannya terbenam sampai perutnya

-aku 
kira ke tanah keras, Zthair ragu- dia berkata, 'sesungguhnya

aku melihat kalian berdua mendoakan kecelakaan atasku. Maka
doakanlah keselamatan bagiku. Demi Allah, aku berjanji pada kalian
berdua akan mengembalikan orang yang mencari kalian'. Nabi SAW
berdoa untuknya dan ia pun selamat. Maka tidaklah ia bertemu
seseorang melainkan berkata, 'Aku telah mencukupi kalian di tempat
ini'. Tidaklah dia menemui seseorang melainkan mengembalikannya."
Dia berkat a, "la telah memenuhi j anj inya kepada kami. "
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Ketiga Puluh Tujuh, hadits Al Bara' dari Abu Bakar tentang

kisah Hijrah. Sebagian permasalahannya telah dijelaskan pada akhir
pembahasan tentang barang temuan. Adapun periwayat di tempat ini,
yakni Muhammad bin Yusuf Al Baikandi, adalah salah seorang guru

Imam Bukhari. Adapun gurunya yang lain, yaitu Muhammad bin
Yusuf Al Firyabi lebih senior darinya dan lebih banyak mendengar

hadits. Oleh karena itu, Imam Bukhari banyak menukil hadits darinya.

Kemudian Ahmad bin Yazid (periwayat lain hadits tersebut)

dikenal dengan nama Wartannisi, sedangkan Zuhair bin Muawiyah
adalah Abu Khaitsamah Al Ju'fi. AlBazzar berkata, "Hadits ini tidak
dinukil secara sempurna dari Abu Ishaq kecuali Zuhair, dan

saudaranya Khadij serta Israil. Adapun Syu'bah hanya menukil kisah
tentang air susu darinya."

Riwayat tersebut telah dinukil pula secara panjang lebar dari
Ishaq oleh cucunya Yusuf bin Ishaq bin Abi Ishaq, sebagaimana

tercantum pada bab "Hijrah ke Madinah", akan tetapi tidak disinggung
kisah Suraqah, tetapi ditambahkan kisah lain, seperti yang akan
disebutkan.

*ri dti-:a llr 'ej 
* i1 *V @bu Bakar datang kepada

bapakku). Maksudnya, Abu Bakar Ash-Shiddiq, dan yang dimaksud
dengan 'bapakku' adalah Azib bin Al Harits bin Adi Al Ausi. Dia
termasuk kaum Anshar yang lebih dahulu memeluk Islam.

)i) ? rs-*tt (Dia membeli pelana unta darinya). Kata rahl

bagi unta, sama dengan kata sary (pelana) bagi kuda.

tfu '6 
e:n f. u.i 6-,g.1 {'J\ii'^:1t'r+. g1 af s @apakku

keluar menerima harganya secara kontan. Lalu bapakku berkata
kepadanya, 'Wahai Abu Bakar, ceritakan kepadaku bagaimana yang
kalian berdua lalatkan). Dalam riwayat Israil berikut pada bab

"Keutamaan Abu Bakar" disebutkan bahwa Azib tidak mau mengutus
anaknya bersama Abu Bakar, hingga Abu Bakar mau menceritakan
perkara itu kepadanya." lni merupakan tambahan dari periwayat
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tsiqah yang diterima, dan tidak bertentangan dengan riwayat di atas.

Bahkan kalimat, "Bapakku berkata kepadanya", dipahami dengan arti;
sebelum aku membawa pelana itu bersamanya. Atau Azib mengulangi
permohonan agar Abu Bakar bercerita, setelah sebelumnya dia telah
membuat persyaratan, dan Abu Bakar pun telah menyetujuinya.

|J :J$ erY.j f iu' ,J, )tt Jy: e U;'4e (Ketika engkau

berjalan bersama Rasulullah SAW. Dia berkata, "Baiklah, kami
berjalan..."). Demikianlah, setiap salah seorang dari keduanya
menggunakan kata saraa, yang artinya berjalan pada malam hari.

tJl.) (Malam kami itu). Yakni sebagian malam tersebut. Itu

te{adi setelah mereka keluar dari goa, seperti akan dijelaskan pada

hadits Aisyah ketika membahas hijrah ke Madinah. Dalam riwayat itu
dikatakan, keduanya tinggal dalam goa selama tiga malam, kemudian
mereka keluar. Adapun lafazh,'dan keesokan harinya', terdapat unsur
majaz, karena ia disambung dengan kata saraa yang berarti berjalan di
malam hari.

a:*-e$t i-'e,6 T lUfngga tengah hari). Dinamakan demikian

(yang berdiri), karena bayangan tidak tampak saat itu, seakan-akan ia
berdiri tegak. Dalam riwayat Israil, JWi rL $':it 4 C-;t (Kami

berjalan pada malam itu dan siangnya hingga waktu zhuhur). Yakni
sampai kami masuk waktu Zhuhur.

t4),b c.lli;J (Tidak datang padanya). Yakni matahari tidak

menimpa atas batu itu. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan, oJb:iJ;J yakni matahari tidak menimpa naungan

tersebut.
a.

t ., t.

,|P o* t- E,i.) (Aku membentangkan farwah [alasJ untuknya).

Farwah adalah kain yang berlapis bulu binatang. Tapi kemungkinan
pula yang dimaksud adalah alas dari rumput-rumput kering. Akan
tetapi pengertian pertama didukung oleh riwayat Yusuf bin Ishaq,

f ;j;'i*i (Aku membentangkanfarwah padaku untulvtya).
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Sementara dalam riwayat Khadij disebutkan, # Ug 7')'j (Farwah

yang ada padaku).

',il';. 6 U}hi Vl1 pan aku mengibas untukmu apa yang ada

disekitarmu). Yakni berupa debu dan sebagainya, &gtr tidak

diterbangkan angin. Sebagian berkata, "Makna nddh disini adalah

menjaga. Dikatakan, "nafadhtu al makaan", artinya aku melihat ke

seluruh penjuru suatu tempat. Pengertian ini didukung oleh.

perkataannya pada riwayat Israil, *t e qi',y ,S:, O p,; cJi}jrt
t3;i (Kemudian aku berangkat melihat apa yang ada disekitarku,

apakah aku melihat seseorang yang mengejar).

a3,"tt a:-l.ir,f(b b) fUitit seorang laki-laki penduduk

Madinah otou Uottoh). Ini'adaiah keraguan dari periwayat, yakni

mana antara kedua lafazh itu yang diucapkan oleh Al Bara'. Seakan-

akan keraguan ini berasal dari Ahmad bin Yazid, sebab [mam Muslim

menukil dari Al Hasan bin Muhammad bin A'yun dari Zuhair, dan di

dalamnya disebutkan, "Milik laki-laki dari penduduk Madinah", yakni

tanpa unsur keraguan. Kemudian dalam riwayat Khadij disebutkan,

"Dia menyebutkan seorang laki-laki dari penduduk Makkah", juga

tanpa keraguan. Maksud 'Madinah' (kota) disini adalah Makkah,

bukan Madinah Munawarah, sebab saat itu ia belum bernama

Madinah, tapi bernama Yatsrib. Disamping itu, bukan menjadi

kebiasaan untuk menggembalakan hewan di tempat yang demikian

jauh dari tempat tinggal pemiliknya.

Dalam riwayat Israil disebutkan, "Dia menjawab, 'Milik seorang

laki-laki Quraisy'. Dia menyebut namanya dan aku pun

mengenalinya." Hal ini mendukung apa yang telah saya kemukakan,

sebab Quraisy saat itu belum menempati Madinah.

l'rj-J * 4i \pakah di antara kambingmu ada susu?). Iyadh

menyebutkan bahwa pada salatr satu riwayat disebutkan kata lubb

yang merupakan bentuk jarnak dari kata laabin, artinya yang memiliki

air susu.
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'i6;Jt-i fi=-Liti (Apakah engkau mau memerahnya? Dia
menjawab, "Ya"). Secara zhahir, maksud pertanyaan ini adalah
apakah kamu diizinkan memerah air susu hewan tersebut untuk orang
yang melewatimu, sebagai jamuan? Berdasarkan pengertian ini,
terjawablah kemusykilan yang telah dikemukakan pada akhir
pembahasan tentang barang temuan, yaitu bagaimana Abu Bakar
boleh mengambil air susu dari penggembala tanpa izin si pemilik
kambing? Kemungkinan pula, ketika Abu Bakar mengenari pemilik
kambing, maka dia mengetahui keridhaamrya dalam bersedekah, atau
izinnya secara umum.

Llrrtr,l-iii (,4ku berkata, ,,Kibaslah kantong susu,,).

Yakni payudara kambing itu. Dalam riwayat Israil disebutkan, 'r-f-;t
'ae, 

S*it (Aku memerintahkannya, lalu dia menahan seekor kambing).

Maksudnya, dia meletakkan kakinya di antara kedua paha atau betis
kambing tersebut agar tidak bergerak.

tiE-i L3J'crit:$ (Aku mengambil gelas raru memerahll. Daram

riwayat lain disebutkan, L-lii o llr'',,.VLi (Aku memerintahkan

penggembala, maka dia pun memerah). Kedua versi ini bisa digabung
dengan mengatakan bahwa maksud, ..Aku memerah", yakni aku
memerintahkannya untuk memerah.

Ui? lS"aikit). yalnisebanyak isi gelas, atau satu perahan yang

ringan. Kata ini digunakan untuk air dan susu yang sedikit, dan juga
untuk satu teguk yang tersisa di wadah. Selain itu juga digunakan
untuk makanan dan minuman yang sedikit.

.:LJ6 i A,-* tL$t2 (suraqah bin Malik mengikuti kami). Dalam

riwayat Israil disebutkan, !.u, i r6t-) t &l* il, vf{Aiyirl ri,fy
'#, 

9-t (Kami berangkat dan orang-orang mengejar knmi. Namun

' Dalam teks hadits disebutkan, "Maka dia memerah", barangkali yang disebutkan
oleh pensyarah (Ibnu Hajar) adalah riwayat lain dari Imam Bukhari.
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tidak ada yang sempat menyusul kami selain Suraqah bin Malik bin

Ju'syum."

'&5')1, (Terbenam). Yakni kakinya masuk ke dalam tanah.

'#:) i:ui ,r11r q y €rsli (Aku kira pada tanah yang keras.

Zuhair ragu). Maksudnya, si periwayat ragu; apakah yang dikatakan

lafazh ini atau bukan. Dalam riwayat lmam Muslim disebutkan bahwa

keraguan Zuhair berkenaan dengan perkataan Suraqah, "Sungguh aku

telah mengetahui bahwa kalian telah mendoakan kecelakaan atasku."

Kemudian dalam riwayat Khadij bin Muawiyah (yakni saudara

Zuhair) disebutkan, *U iitttp ,ibfi qs y"y ,f tl q'F:
:t*ibt'j,i,rs 'j6 , lt'J'i: s-r*i ,'Jw F ;1 ,_# ,rat, 6$',>;ta

(Dan kami di tanah yang keras, seakan-akan ia dibeton. Tibaaiba
terdengar suara dari belakangku, maka aku menoleh dan ternyata

Suraqah. Abu Bakar menangis dan berkata, 'Kita didatangi wahai
Rasulullah'. Beliau bersabda, 'Sekali-kali tidak'. Kemudian beliau
memanj atkan b eberapa doa).

Kisah Suraqah akan disebutkan pada bab-bab tentang hijrah ke
Madinah, dari hadits Suraqah sendiri, dengan redaksi yang lebih
lengkap dari hadits Al Bara'. Oleh karena itu, saya mengakhirkan
penjelasannya. Dalam hadits ini terdapat mukjizat yang nyata, serta

faidah-faidah lain seperti akan disebutkan pada "Keutamaan Abu
Bakar Ash-Shiddiq."

i. t t.ol t t. o,
P -:p tt- )ri: u*>

,,421

.ttl'..,lu,&s*^t
,k {-* 'Lii ,iu .hr

'Ct le .rla,i;i ,f
e,-1.,

Jb
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3616. Dari Ibnu Abbas RA, sesungguhnya Nabi SAW masuk
menjenguk seorang Arab badui yang sedang sakit. Dia berkata,
"Biasanya Nabi SAW apabila masuk menjenguk orang sakit, beliau
mengucapkan, "Tidak mengapa, sebagai pensuci, insya Allah." Dia
berkata, "Aku berkata, 'Sebagai pensuci? Sekali-kali tidak, bahkan ia
adalah demam yang melanda 

-atau 
menimpa- orang yang telah

lanjut usia, yang menjadikannya mengunjungi kubur'. Nabi SAW
bersabda, 'Seperti itulah, jika demikian' ."

Ji3iAt'f;', p:v*ri b; ag :Jv'&?nt gr;i'*
ot-Jr ,$;-o:'rtti ,:rL) *\t ;*'":t)'*k- og *l'k
'",, &G ,i;tl;,ir iu'u ,'^) '.5{ u 11 iLJ €_:+ rt :J*
t#;# af t"s ^.t;:ri) -U, ,p,i f;rn i;r'r<ti'*,,:

,b r\,'ei "r-s,'pe,r rI;G i' 4l;;';rai, g* V
'p q';il+*,f t_# qu.bi, ^ZJ$; ru tjya
ctrlr; '""r r-t ,fi<tt q; t;i:6 {i ry}; ,?t e:n i?:u

.';rai /6t q A fi r r*t* ,}}\r ;ia u'r'db:ti

3617.Ou.i n rus *, Oru berkata, 'p.*ut ada seorang laki-laki
Nasrani yang masuk Islam dan membaca surah Al Baqarah serta Aali
Imraan. Ia biasa menulis untuk Nabi SAW. Suatu ketika kembali
menjadi Nasrani (murtad) dan berkata, 'Tidak ada yang diketahui
Muhammad selain apa yang aku tulis kepadanya'. Lalu Allah
mematikannya dan mereka menguburnya. Di pagi hari ia dikeluarkan
oleh tanah. Mereka berkata, 'Ini adalah perbuatan Muhammad dan
para pengikutnya, ketika lari dari mereka maka mereka menggali
kubur sahabat kita dan mencampakkannya di atas tanah'. Mereka pun
menggali kubur yang dalam untuknya. Namun, pagi harinya ia telah
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dikeluarkan oleh tanah. Mereka berkata, 'lni adalah perbuatan

Muhammad dan sahabat-sahabatnya, mereka membongkar kubur
sahabat kita, ketika ia lari dari mereka, lalu mereka

mencampakkannya di atas tanah'. Mereka kembali menggali dan

memperdalam sebatas yang mereka mampu. Pagi harinya, ia kembali

dikeluarkan oleh tanah. Akhirnya mereka mengetahui bahwa itu
bukan perbuatan manusia. Maka mereka pun mencampakkannya

begitu saja."

Kaiga Puluh Delapan, hadits Ibnu Abbas tentang kisah Arab

badui yang ditimpa demam. Dikatakan, "Demam yang menimpa orang

lanjut usia". Penjelasannya akan dikemukakan pada pembahasan

tentang pengobatan. Hubungannya dengan judul bab adalah

keterangan pada sebagian jalur periwayatannya yang melegitimasi
untuk dimasukkan pada pembahasan bukti-bukti kenabian.

Ath-Thabarani dan selainnya menukil dari riwayat Syurahbil
(bapak Abdurrahman), lalu disebutkan seperti hadits Ibnu Abbas.

Hanya saja pada bagian akhirnya disebutkan, o1b nr j; dt]a
.-* ,l 9'4 A16,if 1' ;,bi J'tr G $',;.1qti ,'nt;1 (Nabi

SAW bersabda, 'Jika engkau enggan, maka ia seperti yang engkau

katakan, ketetapan Allah telah berlaku'. Belum datang waktu sore

keesokan harinya melainkan ia telah meninggal dunia). Berdasarkan

tambahan ini tampak alasan untuk memasukkan hadits ini pada bab di

atas.

Satu hal yang mengherankan bagi saya adalah sikap Al Ismaili
yang menyitir pernyataan seperti itu pada kisah Tsabit bin Qais, lalu
mengabaikannya di tempat ini. Dalam kitab Rabi' Abrar disebutkan
bahwa nama orang Arab badui tersebut adalah Qais. Pada bab 'sakit
dan penyakit' dalam kitab yang sama disebutkan, "Nabi SAW masuk

menjenguk Qais bin Abi Hazim." Lalu disebutkan kisah

selengkapnya. Tapi saya tidak menemukan nama orang Arab badui

tersebut pada riwayat lain. Kalaupun riwayat tadi akurat, maka ia
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bukan Qais bin Abu Hazim, salah seorang mukhadhram (orang yang

hidup pada masa Nabi SAW dan beriman kepadanya, tapi tidak

sempat melihat beliau). Sebab pelaku kisah meninggal di zaman Nabi

SAW, sementara Qais tidak pernah melihat Nabi SAW ketika telah

masuk Islam, dan tidak tergolong sahabat, tapi masuk Islam semasa

beliau SAW masih hidup. Adapun bapaknya masuk kategori sahabat

dan hidup sesudah beliau SAW dalam waktu yang lama.

Ketiga Puluh Sembilan, hadits Anas tentang orang yang masuk

Islam dan kemudian murtad. Lalu ia dikubur, tetapi tidak diterima

oleh tanah.
t . o .t. ),' 'Wpi Fj,tt{ (Pernah ada seorang laki-laki Nasrani). Lku

belum menemukan keterangan tentang namanya. Akan tetapi dalam

riwayat Imam Muslim dari jalur Tsabit dari Qais disebutkan, + ug

lui3r t.l hj <Oi antara kami ada seorang taki-laki dari bani

Najjar).
t . .1t;t:*i Sl-ii (Dia kembali menjadi Nasrani). Dalam riwayat

rsabit, l:$'j 
=4t 

,Y\4 & 6.:6'6Wv loia pun metarikan diri

hingga bertemu dengan ahli kitab, lalu mereka mengangkatnya

[memb erinya kedudukanJ ).

'i 
"*S 

r; lt i-L;J *s\A (Muhammad tidak tahu selain apa yang

aku tulis kepadanya). Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan , iJ*- or? t
'rJ'Jsit;? * ,l "rkJ'ibi" G1i G (Dia mengatakan, 'Aku ticlak

melihat Muhammad menyampaikan ide yang baik kecuali apa yang

telah aku tuliskan kepadanya). Ibnu Hibban meriwayatkan dari

Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, seperti di

atas.

?tt 'o:r;i3 Q4llah mematikannya\. Dalamriwayat Tsabit disebutkan,

'61'^t ht e oi 4 t*s lria* berapa lama Allah telah mematahkan

lehernya di antara mereka).
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'ea" €) lXettka lari dari mereka). Dalam riwayat Al Ismaili

disebutkan, $-t ,.,o'ji $ lXetita ia tidak ridha terhadap agamanya).

.;r\\t'^5i (Dikeluarkctn oleh tanah). Yakni dikeluarkan oleh

tanah ke atas permukaan bumi.

'o'3a:A gencampakkannya). Yakni membiarkannya berada di atas

permukaan tanah.

ll lr

t/eq
sy :$3 * ?n, & i' J;'' iL; 'i6 fi ?;; ,r,i f
if, ,i; 'kb )J 'k! ':))^ t:ii ,'0-t-, {rt >u a'-S

). . ,, t. /- I '-,"ti z ,, ,
.1, JT,C*jr. ry:y.y

3618. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda, 'Jika Kisra binasa mqka tidak ada Kisra sesudahnya. Kalau
Kaisar binasa maka tidak ada Kaisar sesudahnya. Demi Yang jiwa
Muhammad berada di tangan-Nya, sttngguh kalian akan menaJkahkan

perbendaharaan keduanya di jalan Allah' ."

'it-t- i-x-; a'-3 >u6-S eri; r:r ils "*'r;';:. ; rC f
.Jr F Cb)yEW:-Ju-r

3619. Dari Jabir bin Samur un, Oru 
^"nirUutturnya 

kepada Nabi

SAW, beliau bersabda, "Apabila Kisra binasa maka tidak ada Kisra
sesudahnya -dia menyebutkannya dan berkata- Sungguh kalian
akan menalkahkan perbendaharaan keduanya di jalan AUah. "

Keempat Puluh, hadits Abu Hurairah RA, "Apabila Kisra

binasa maka tidak ada Kisra sesudahnya."
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c1 (Kisra). tni adalah gelar pemimpin kerajaan Persia.

Adapun Kaisar adalah gelar bagi raja-raja Romawi. Ibnu Al A'rabi
berkata, "Kata /csr lebih baku daripada kisra. Abu Hatim memilih
kata ini." Namun, Az-Zajjaj mengingkari Tsa'lab atas sikapnya yang
mendukung kata 'kisr', alasannya bahwa penisbatan tersebut

seharusnya adalah kasrawi. Lalu pernyataan Az-Zajjaj disanggah oleh
Ibnu Al Faris. Menurutnya, suatu penisbatan bisa mengalami
perubahan harakat (tanda baca). Kata yang sebelumnya berbaris

fathah atau dhammah setelah dinisbatkan bisa berubah menjadi

berbaris kasrah. Seperti yang mereka katakan tentang bani Taghlib,
dimana orang yang menisbatkan diri kepadanya disebutkan Taghlabi.

Begitu juga dengan bani Salamah. Maka pernyataan tersebut tidak
dapat dijadikan alasan untuk menyalahkankata kisr.

Sabda Nabi SAW tersebut cukup musykil bila dikaitkan dengan

realita. Kerajaan Persia tetap eksis, dimana raja mereka yang terakhir
baru terbunuh pada masa pemerintahan Utsman. Demikian pula hanya

dengan kerajaan Romawi. Untuk itu dikatakan, mungkin yang

dimaksud Nabi SAW adalah tidak ada lagi Kisra di Irak dan Kaisar di
Syam. Pemyataan ini dinukil langsung dari Imam Syaf i. Dia
berkomentar, "Faktor yang melatarbelakangi timbulnya hadits adalah

bahwa kaum Quraisy biasa mendatangi Irak dan Syam dalam rangka

berdagang. Ketika masuk Islam, mereka takut rute perdagangan akan

terputus, karena mereka telah memeluk Islam. Maka Nabi SAW
mengucapkan sabdanya itu untuk menentramkan hati mereka, dan

sekaligus sebagai kabar gembira bahwa kekuasaan mereka akan

lenyap dari dua negeri tersebut."

Dikatakan, hikmah sehingga kekuasaan Kaisar masih tersisa dan

hanya lenyap dari wilayah Syam, sedangkan kekuasaan Kisra lenyap

sama sekali, karena Kaisar ketika mendapat surat dari Nabi SAW,
maka ia menerimanya dan hampir-hampir masuk Islam, seperti telah
dijelaskan pada awal Shahih Bukhari ini. Adapun Kisra ketika
mendapat surat Nabi SAW, ia pun menyobek-nyobeknya. Maka Nabi
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SAW mendoakan kehancuran bagi kekuasaannya. Demikianlah yang

terjadi.

Al Khaththabi berkata, "Maknanya, tidak ada Kaisar sesudahnya

yang mempunyai kekuasaan seperti Kaisar sebelumnya. Karena

Kaisar tersebut berada di Syam dan menguasai Baitul Maqdis yang

merupakan pusat peribadatan orang-orang Nasrani. Tidak seorang pun

yang memegang tampuk pemerintahan Romawi melainkan telah

memasuki Baitul Maqdis, baik secara sembunyi-sembunyi maupun

terang-terangan. Akhirnya Kaisar terusir tanpa meninggalkan seorang

pun sebagai penerus kekuasaan Kaisar di wilayah Syam."

Kemudian dalam pembahasan tentang jihad bab "Perang adalah

Muslihat" disebutkan "Kisra telah binasa, kemudian tidak ada Kisra

sesudahnya, dan sungguh Kaisar akan binasa...". Hikmah beliau SAW

mengucapkan sabdanya itu adalah; ketika Kisra bin Hurmuz mati

-seperti 
akan disebutkan pada hadits Abu Bakar dalam pembahasan

tentang hukum-hukum- r$k *u J.tf tf e't * a' .rp flt't
'al;r'# (Sampai kepada Nabi SAW bahwa penduduk Persia

mengangkat seorang wanita sebagai penguasa mereka). Kejadian itu
berlangsung saat Syirawaih bin Kisra meninggal dan mereka

mengangkat putrinya yang bernma Buran untuk menggantikannya.

Adapun Kaisar, ia hidup sampai masa pemerintahan Umar bin
Khaththab, tepatnya tahun ke-20 H menurut pendapat yang shahih.

Sebagian lagi mengatakan, ia meninggal pada masa Nabi SAW, dan

yang memerangi kaum muslimin di Syam adalah putranya, yang juga

bergelar Kaisar.

Terlepas dari semua itu, hadits tersebut bermaksud menerangkan

peristiwa yang pasti akan terjadi, karena kekuasaan keduanya tidak

dapat eksis di permukaan bumi sebagaimana halnya di masa Nabi

SAW. Al Qurthubi berkomentar tentang riwayat, "Apabila Kisra

binasa maka tidak ada kisra sesudahnya", dan riwayat, "Kisra telah

binasa, kemudian tidak ada Kisra sesudahnya ", bahwa antara kedua

redaksi itu terdapat perbedaan cukup jauh. Namun, ada kemungkinan
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digabungkan bahwa Abu Hurairah RA mendengar salah satu dari dua

lafazh itu sebelum Kisra meninggal dunia, dan yang lain sesudah itu.

Dia juga berkata, "Mungkin pula ada perbedaan antara meninggal dan

binasa. Kalimat, 'Apabila Kisra binasa', yakni kerajaannya hancur

dan hilang. Sementara kalimat, 'Kisra telah meninggal, dan kemudian

tidak ada Kisra sesudahnya ', maksudnya adalah Kisra dalam arti yang

sebenamya."

Kemungkinan lain bahwa kalimat, "Kisra telah binasa",

menunjukkan sesuatu yang pasti akan terjadi. Oleh karena itu,

digunakan kata kerja bentuk lampau. Kalaupun temyata tidak te{adi
kemudian, maka fungsinya adalah memberi penekanan, seperti firman

Allah dalam surah An-Nall [16] ayat l, $-.J;-X Ni ;ur ;f u;1 lfehh
pasti datangnya ketetapan Allah maka janganlah kamu meminta agar
disegerakan [datang]nya). Cara penggabungan ini lebih tepat, sebab

sumber kedua hadits itu hanya satu. Memahami keduanya sebagai dua

peristiwa yang berbeda menyelisihi kaidah dasar, maka tidak bisa
dijadikan pegangan selama masih ada jalan untuk menggabungkan
nya.

Keempat Puluh Satu, hadits Jabir bin Samurah, seperti hadits
Abu Hurairah RA.

'it (Dia menisbatkannya kepada Nabi). Riwayat ini telah

disebutkan pada pembahasan tentang jihad. Dalam riwayat Al Ismaili
disebutkan, "Dari Nabi SAW." Demikian juga yang tercantum pada

pembahasan tentang ketetapan seperlima rampasan perang, dari
riwayat Jarir, dari Abdul Malik bin Umair.

'o:rJ. 6Fi S 
"4 

'Al; O1(Apabila Kaisar telah binasa maka

tidak ada Kaisar sesudahnya). Demikian yang tercantum dalam

riwayat Abu Dzar. Namun, tidak tercantum pada periwayat lainnya.

Sementara dalam riwayat Al Ismaili dari jalur lain, dari Qabishah
(guru Imarn Bukhari dalam riwayat ini), dan dari jalur lain dari Sufyan

Ats-Tsauri. sama seperti riwayat mayoritas. Dia berkata, "Demikian
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yang dikatakan, yakni tanpa menyebut Kaisar, tapi disinggung tentang

perbendaharaan keduanya. "

bersTbda,'sungguh kalian akan mena/kLhkan perbendaharaan

keduanya di jalan Atlah'."). Dalam riwayat An-Nasafi, "Dan dia

menyebutkannya." versi inilah yang lebih tepat. Karena seakan-akan

dia berkata, "Dan beliau menyebutkan hadits", yakni sama seperti

riwayat sebelumnya. Adapun menurut versi lainnya ada kalimat yang

tidak disebutkan, dimana secara lengkapnya adalah; Dia menyebutkan

suatu perkataan atau hadits. Lalu tambahan ini tidak terdapat dalam

riwayat Al Ismaili yang telah disebutkan.

rlr j..-r';Kir '^a.^:.;s iJs \1IL\t'*, aG ,:.t ,f
)\,i'u C.';*"oi,iA'J;*'*', *\t J- a^ U'
ir )r-,, ^-:t'*C (.*'p v F ; u9 Vt''s ,A ,.i:. U

at ,i':fr ,{:
.'*?, \1ir1 C.,l ,sfr':)\:)\ ;t) ,?nt ,li'A'o';\i

3620. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Musailamah Al

Kadzdzab (sang pendusta) datang pada masa Rasulullah SAW lalu

berkata,'Kalau Muhammad menyerahkan urusan (kepemimpinan)

kepadaku sesudahnya, maka aku akan mengikutinya'' Ia datang

bersama banyak orang dari kaumnya. Rasulullah SAW datang

kepadanya bersama Tsabit bin Qais bin Syammas 
-sementara 

di

tangan Rasulullah SAW terdapat sepotong pelepah kurma- hingga

berdiri di hadapan Musailamah di tengah para pengikutnya. Beliau

bersabda, 'Kalau kamu meminta kepadaku sepotong (pelepah) ini, aku

C a,;Yet '* dt-';
.l.}Jl r * q:l ts G)
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tidak akan memberikannya kepadamu. Sungguh urusan Allah tidak
akan pernah berada padamu. Kalau engkau berbalik niscaya Allah
akan membinasakanmu. Sungguh aku melihat bahwa engkau adalah
orang yang diperlihatkan kepadaku (dalam mimpi) apa yang telah
aku lihat'."

Fr i Ji tq. ilv'&', ^5 ii,r .b it J;, oi;;:; c.i c
lt::r, ,1.,;-t qrit l4:i G;lG *t'q irV qu ,,'-:-f:,
uriu,q* li;,;i ;,k r^U'rA .,,r;',M,&t" *

3621. Abu Hurairah RA mengabarkan kepadaku, sesungguhnya
Rasulullah SAW bersabda, "Ketika aku sedang tidur, aku melihat
pada kedua tanganku gelang emas, keduanya pun merisaukanku.
Maka diwahyukan kepadaku dalam tidurku, 'Hendaklah engkau
meniup keduanya'. Aku pun meniup keduanya hingga terbang. Aku
menakwilkannya sebagai dua pendusta yang akan muncul sesudahku.
Maka salah satunya adalah Al Ansi, dan yang lain adalah
Musailamah Al Kadzdzab (sang pendusta), penguasa Yamamah'."

,2o. t ol.. , cr; ^ 
t 

-'c 
'\ 

'.'- -tk+ s-rr-,: c;:,,Jr o tlr'e i'jlt , * q hr ,* 6 'f tiy; otS uI , '' e...
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3622. Dari Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah, dari kakeknya

Abu Burdah, dari Abu Musa, aku kira dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Aku melihat dalam tidurku (mimpi) hijrah dari Makkah ke

negeri yang terdapat pohon kurmanya. Maka timbul anggapanku

bahwa ia adalah Yamamah atau Hajar. Tapi ternyata ia adalah

Madinah (Yatsrib). Aku melihat pula dalam mimpiku ini bahwa aku

menggoncang pedang namun bagian pangkalnya terputus. Ternyrtta

ict adalah yang menimpa kaum muslimin pada peristiwa Uhud.

Kemudian aku menggoncangnya sekali lagi dan ia kembali lebih

bagus dari semula. Ternyata ia adalah apa yang diberikan Allah
berupa pembebasan kota Makkah dan persatuan kaum muslimin. Aku

melihat padanya sapi, demi Allah sangat baik. Ternyata ruereka

adalah orang-orang mukmin pada peristiwa Uhud. Ternyata kebaikan

itu adalah kebaikan yang didatangkan Allah dan ganjaran kejujuran
yang diberikan Allah kepada kita setelah perang Badar."

Keempat Puluh Dua, hadits Ibnu Abbas tentang kedatangan

Musailamah. Di dalamnya terdapat perkataan Ibnu Abbas, "Abu
Hurairah mengabarkan kepadaku", lalu disebutkan tentang mimpi.

Penjelasannya akan disebutkan secara detil pada bagian akhir

pembahasan tentang peperangan. Imam Bukhari akan

menyebutkannya di tempat ini seperti sanad di atas.

Keempat Puluh Tiga, hadits Abu Musa tentang mimpi Nabi

SAW yang berkaitan dengan hijrah dan perang Uhud. Pembahasannya

akan disebutkan pada perang Uhud melalui sanad yang sama seperti

di atas.

Adapun masalah yang berkaitan dengan perang Badar telah

disebutkan secara tersendiri pada bab "Keutamaan Orang yang Turut

^,.It tltfT q5jJt
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dalam Perang Badar". Kemudian dia menyebutkan pula melalui jalur
mu'allaq pada bab "Hijrah ke Madinah", dari Abu Musa.

,*quk #t$'d3i:Uu W il,' o,1't^-,;.o?
,4.u..t:;'; ,*3 *\t t, Ut Jd *; *\t *"'dt
'.r*'.SJ t:,-\- qd1."l'i -!V ?'ri- y" t r1*l'i
;;G i;i:, b ,'a!" |.S,.,ii ta--- e\"i'i r& l.,q
;',#i, tli tt,ui.js*d:C l; n',-iic;
.i ,1. \" i. I t. . t tr- ' 'p: f ^' &'4''"a e *: *\t * i' );,

qiit
3623. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Fathimah datang sambil

berjalan kaki, seakan-akan cara berjalannya adalah cara berjalan Nabi
SAW. Maka Nabi SAW bersabda, 'selamat datang wahai putriku'.
Kemudian beliau mendudukkannya di bagian kanannya 

-atau di
bagian kirinya- lalu membisikkan satu pembicaraan kepadanya,
maka Fathimah menangis. Aku bertanya kepadanya, 'Apa yang
membuatmu menangis?' Kemudian beliau membisikkan satu
pembicaraan kepadanya, maka Fathimah tertawa. Aku berkata, 'Aku
tidak pemah melihat seperti hari ini, kegembiraan yang demikian
dekat dengan kesedihan'. Aku pun bertanya kepadanya tentang apa
yang dikatakan Nabi SAW. Tapi dia berkata, 'Aku tidak akan
menyebarkan rahasia Rasulullah SAW'. Sampai Nabi SAW wafat,
maka aku pun menanyakan kepadanya."

^ ,5 ,ti ^l ;? trpt &ra- iS',1; :ttijtTi ,;l-
'--'; c, ,ir',ri ,a, ..'r-- -UH 6, Jr, -l;, :';1; ;.rt t ;-- V1 irri \i ;'; itst narG
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"Nabi SAW berbisik kepadaku

akan dipanggil Allah pada sakit

!r;Jt 1. t,oJ*

3623. Dia berkata, "Beliau membisikkan kepadaku, 'Sesungguh

nya Jibril mengajukan (bacaan) Al Qur'an kepadaku satu kali setiap

tahun, tetapi tahun ini dia mengajukan kepadaku dua kali, dan aku

tidak beranggapan kecuali ajalku telah dekat, dan sesungguhnyrt

engkau adalah ahli baitku yang pertama kali menyusulku'. Aku pun

menangis. Lalu beliau bersabda, 'Tidakkah engkau ridha untuk

menjadi penghulu wanita-wanita Surga, atau wanita-wanita yang

beriman?' Aku pun tertawa karena hal itu."

*\)&'t
t^"i 6G',)

3625. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Nabi SAW memanggil

Fathimah (putrinya) saat sakit yang menyebabkan beliau meninggal

dunia. Lalu beliau membisikkan kepadanya sesuatu, maka Fathimah

menangis. Kemudian beliau memanggilnya dan berbisik kepadanya,

maka Fathimah tertawa." Dia berkata, "Aku pun bertanya kepadanya

tentang hal itu."

2^

4-lp Aul

.7 ,.
V)J

3626. Dia (Fathimah) berkata,

seraya memberitahuku bahwa beliau
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yang menyebabkan kematiannya. Kemudian beliau berbisik kepadaku

seraya memberitahuku bahwa aku adalah ahli baitnya yang pertama

mengikutinya. Maka aku pun tertawa."

,,',* Gt ,li ^* ?nt ,f t q(bAr ,'*L ;;ts
,.

lo,c16-

rI--> ,y Atl, ilw .L ,c.i a oy
. c / t o . o 2t t, ) o. li 'r,'-1

:O-f ;r ;,^>,Jl l"' dJ dLA,,.

1?\l ilr'r-L; re'i!) :aj!t oji ,f t* d .no'Jt* ,:rfJ,

q'rbf 6 :Jti ,it1.'^:*i *'t *\t ,* 
^r 

Jyr ;,;i ,'lta
.1", ,!

3627. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "IJmar bin Khaththab RA
mendekatkan Ibnu Abbas. Maka Abdunahman bin Auf berkata

kepadanya, 'Sesungguhnya kami memiliki anak-anak yang

sepertinya'. Dia berkata, 'Sesungguhnya dia seperti yang engkau

ketahui'. Lalu Umar bertanya kepada Ibnu Abbas tentang ayat ini,
'Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan'. Maka

Ibnu Abbas berkata, 'Ajal Rasulullah SAW yang diberitahukan Allah
kepadanya'. Dia (Umar) berkata, 'Aku tidak mengetahui darinya

kecuali apa yang engkau ketahui'."

J*,

Lt; ,X ti ilsi 
^11 ;lrr?xr lA i;r &;t eia;

co

-i ^-J^Jl aj';j'.,
!:L-J.

c c o/
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3628. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata,

"Rasulullah SAW keluar pada saat sakit yang membawa kematiannya,

dengan mengenakan selimut yang telah diikat dengan pengikat

berwarna kehitam-hitaman, hingga duduk di atas mimbar. Beliau

memuji Allah dan menyanjung-Nya. Kemudian beliau bersabda,

'Amma ba'clu, sesungguhnya manusia akan bertambah banyak dan

kaum Anshar sernakin berkurang. Hingga mereka di antara manusia

sama seperti garam pada tnakanan. Barangsiapa yang diberi

kekuasaan di antara kalian, lalt; ia membawa mudltarat dengannya

satu kaum dan memberi mamfaat kaum yang lain, maka hendaklah

menerima dari kebaikan merekct dan memaaJkan keburukan mereka'.

Maka itulah majlis terakhir Nabi SAW duduk di dalamnya."

, ,e tl,. c,'. . c.
.jAAi---Jr y P Jc

3629. Dari Al Hasan, dari Abu Bakrah RA, "Suatu hari Nabi

sAw mengeluarkan Al Hasan, lalu membawanya naik mimbar dan

bersabda, 'Anaklat ini adalah sayyid (penghulu). Semoga Allah

mendamaikan antara dua kelompok kaum muslimin dengan

perantaranya'."

.z / t. .

, A; el-'Sv

. ,. t
* *).,a,t.'.t.

A
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3630. Dari Anas bin Malik RA, "Sesungguhnya Nabi SAW
menyampaikan berita kematian Ja'far dan Zaid sebelum datang kabar

mereka, dan kedua matanya meneteskan air mata."

,'S',F|&'t *\t J:"UtiG,'Js ^*i't q, /,v r' '1 
' '' ' -iyci ilu ri*trr ,:tik Jt, ,*ij s-ucif--->od,\-a- lud.1\GtS:. 

,
'Jt ,ifi ,*ai e qli -'^:irr ,r"-,ii;f uii .!r;!r

.G',G,ir:\,r '€lLr?. Gt,&rf h' *Ut"lr"
3631 . Dari Jabir RA dia berkata, l*ub, SAW bersabda, 'Apakah

ada pada kalian anmath?' Aku berkata, 'Dari mana kami
mendapatkan anmath?' Beliau bersabda,' Ketahuilah, sesungguhnya

kamu akan memiliki anmatft'. Aku pun berkata kepadanya 
-yakniistrinya- 'Singkirkan anmath milikmu dari kami'. Dia menjawab,

'Bukankah Nabi telah bersabda, 'sesungguhnya kamu akan memiliki
anmath ', maka aku pun membiarkannya."

,t:;) :v';.l,J;',ftt ,'JG & ht *, t3,*--t / i' r& J;

tiy ;"/it :,ir),*iiA y'& i; ^i.1rt'"n qil,
/i t'y J*J:uL (3 lL'ib 'JAt u6t'p, j<it 'a*tt
jLi l; t:i:'t;'Jt- srKiq J+;c;i r*i i :Ju" ,Jii
,y :Jra ti:t ,>:() fr3-f irl rs') vI "^:AU J*i ,,b ;)
'e fy ,{.;r o-i &',)1"r-a'e'; \ ,u'*l J* ,;iL t"y*
':,Jb;\.-jq Jii'oi o7i 4 !t'r:\L )v ; ,,5,tSr J^i
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3632. Dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata, Sa'ad bin
Mu'adz berangkat untuk umrah, dia berkata, "Dia singgah pada

Umayyah bin Khalaf Abu Shafwan. Adapun Muawiyah apabila

berangkat ke Syam dan melewati Madinah, maka ia singgah pada

Sa'ad. Umayyah berkata kepada Sa'ad, 'Tunggulah, apabila telah

lewat tengah hari, dan orang-orang dalam keadaan lengah, maka

berangkatlah dan thawaf . Ketika Sa'ad sedang thawaf, tiba-tiba Abu

Jahal muncul dan berkata, 'siapakah orang yang sedang thawaf di

Ka'bah ini?' Sa'ad berkata, 'Aku Sa'ad'. Abu Jahal berkata, 'Engkau

thawaf di Ka'bah dalam keadaan aman, padahal kamu telah

melindungi Muhammad dan para sahabatnya?' Dia menjawab,

'Benar'. Maka terjadi pertengkaran antara keduanya. Umayyah

berkata kepada Sa'ad, 'Jangan keraskan suaramu melebihi suara Abu

Al Hakam. Sesungguhnya ia adalah pemimpin penduduk lembah ini'.
Kemudian Sa'ad berkata, 'Demi Allah, sekiranya engkau

menghalangiku thawaf di Ka'bah, niscaya aku akan memotong jalur

perdaganganmu ke Syam'. Maka Umayyah berkata kepada Sa'ad,

'Jangan mengeraskan suaramu', seraya ia memeganginya. Sa'ad
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marah dan berkata, 'Lepaskan aku, sesungguhnya aku mendengar

Muhammad mengatakan bahwa dia akan membunuhmu'. UmaySrah

berkata, 'Membunuhku?' Sa'ad menjawab, 'Benar'. Umayyah

berkata, 'Demi Allah, Muhammad tidak berdusta apabila berbicara'.
Dia pulang menemui istrinya dan berkata, 'Apakah engkau tidak mau

tahu apa yang dikatakan kepadaku oleh saudaraku dari Yatsrib?'
Istrinya berkata, 'Apakah yang ia katakan?' Umayyah berkata, 'Dia
mengaku mendengar Muhammad berkata akan membunuhku'.
Istrinya berkata, 'Demi Allah, Muhammad tidak berdusta'. Ketika
mereka keluar menuju Badar dan seruan permintaan bantuan datang,

isrtinya berkata kepadanya, 'Apakah engkau tidak ingat apa yang

dikatakan kepadamu oleh saudaramu dari Yastrib?' Maka timbul
keinginannya untuk tidak keluar. Tapi Abu Jahal berkata,

'Sesungguhnya engkau termasuk orang terkemuka lembah ini,
berjalanlah satu atau dua hari'. Dia pun turut bersama mereka selama

dua hari, dan Allah membunuhnya."
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3633. Dari Mu'tamir, dia berkata: Aku mendengar bapakku

berkata: Abu Utsman menceritakan kepada kami, dia berkat4 "r{ku
diberitahu bahwa Jibril AS datang kepada Nabi SAW dan di sisi

beliau terdapat Ummu Salamah. Dia pun berbicara lalu berdiri. Nabi
SAW bertanya kepada Ummu Salamah, 'Siapakah ini?' -atau seperti
yang beliau sabdakan- Ummu Salamah berkata, 'Ini adalatr Dihyah'.
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Ummu Salamah berkata pula, 'Demi Allah, aku tidak mengira selain

dia, hingga aku mendengar khutbah Nabi SAW mengabarkan tentang

Jibril', atau seperti yang dikatakannya." Dia berkata, "Aku berkata

kepada Abu LJtsman, 'Dari siapa engkau mendengar ini?' Dia

menjawab, 'Dari Usamah bin Zaid'."

.Fo6t
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3634. Dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah RA, bahwa

Rasulullah SAW bersabda, "Aku melihat manusia berkumpul pada

satu tanah lapang. Lalu Abu Baknr berdiri dan menarik satu atau dua

kali timba penuh. Namun, pada sebagian tarikannya tampak

kelemahan, dan Allah memberi dmpunan baginya. Kemudian timba

itu diambil oleh [Jmar, maka timba tersebut ditangannya berubah

menjadi timba yang besar. Alu tidak pernah melihat abqari (orang

jenius) di antara manusia yang mendatangkan hal-hal menakjubkan,

hingga menusia pun puas minum."

Hammam berkat4 aku mendengar Abu Hurairah RA, dari Nabi

SAW, "Abu Bakar menarik satu atau dua timba-"

Keempat Pulah Empat, hadits Aisyah RA, "Fathimah

datang..." Hadits ini berkenaan dengan kisah wafatnya Nabi SAW'
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dan pemberitahun beliau kepada Fathimah, bahwa dia adalah anggota

keluarga yang paling dahulu menyusulnya. Imam Bukhari menukilnya
melalui dua jalur. Saya (Ibnu Hajar) akan menjelaskan hadits ini pada

akhir pembahasan tentang peperangan, bagian kisah wafatnya Nabi
SAW, dan saya akan menyebutkan pula cara menggabungkan kedua

riwayat itu.

Keempat Puluh Lima, hadits Ibnu Abbas, "lJmar biasa

mendekatkan Ibnu Abbas..." Hadits ini berkenaan dengan makna

firman Allah, "Apabila telah datang pertolongan Allah dan

kemenangan. " Penjelasannya akan disebutkan pada tafsir Surah An-
Nashr.

Keempat Puluh Enam, hadits Ibnu Abbas RA tentang khutbah
Nabi SAW di akhir hidupnya. Di dalamnya terdapat wasiat-wasiat

beliau terhadap kaum Anshar. Hadits ini akan dijelaskan pada bagian
keutamaan kaum Anshar.

Keempat Puluh Tujuh, hadits Abu Bakar tentang Al Hasan

sebagai penghulu. Penjelasannya akan saya sebutkan pada

pembahasan tentang fitnah dan cobaan.

Keempat Puluh Delapan, hadits Anas tentang pembunuhan

Zaid bin Haritsah dan Ja'far bin Abi Thalib. Imam Bukhari
menukilnya secara ringkas. Adapun penjelasannya akan disebutkan
ketika membicarakan kisah perang Mu'tah.

Keempat Pulult Sembilan, hadits Jabir tentang anmath, Anmath
adalah bentuk jamak dari kata namth, artinya permadani yang

memiliki bulu-bulu halus. Hadits ini akan dijelaskan pada pembahasan

tentang nikah. Akan diterangkan bahwa Nabi SAW mengucapkan

sabdanya itu kepada Jabir setelah menikah. Di tempat itu akan saya

sebutkan pula nama istri Jabir.

Sikap istri Jabir yang berdalil dengan sabda Nabi SAW tersebut

untuk membolehkan menggunakan anmath, masih perlu ditinjau lebih
lanjut. Karena kabar bahwa sesuatu akan terjadi, tidak berkonsekuensi
pernbolehar-r hal itu, kecuaii bila dikatakan; pembawa syariat telah
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mengabarkan bahwa ia akan terjadi, tetapi tidak melarangnya,

sehingga seakan-akan beliau merestuinya. Permasalahan yang mirip

dengan ini terjadi pula pada hadits Adi bin Hatim terdahulu, tentang

keluarnya seorang wanita dalam tandu dari Hirah ke Makkah tanpa

pengawal. Maka sebagian ulama menjadikannya sebagai dalil tentang

bolehnya wanita melakuan perjalanan (safar) tanpa mahram.

Kelima Puluh, hadits Abdullah bin Mas'ud tentang

pemberitahuan Sa'ad terhadap Umayyah bin Khalal bahwa dirinya

akan dibunuh. Hadits ini akan dijelaskan lebih rinci pada awal

pembahasan tentang peperangan.

Al Karmani memahami bahwa makna perkataan Sa'ad kepada

Umayyah bin Khalaf, "sesungguhnya dia akan membunuhmu", yakni

"sesungguhnya Abu Jahal akan membunuhmu"' Kemudian dia

mempermasalahkan hal itu karena Abu Jahal berada dalam satu agama

dengan Umayyah. Jawabannya, bahwa Abu Jahal adalah penyebab

yang mendorong Umayyah keluar hingga terbunuh, maka

pembunuhan tersebut dinisbatkan kepadanya.

Apa yang dipahami oleh Al Karmani cukup aneh. Bahkan

maksud Sa'ad bahwa Nabi SAW akan membunuh Umayyah. Hal ini

telah disebutkan secara tekstual dalam riwayat, sebagaimana akan

disebutkan di tempatnya.

Kelima Puluh Satu, hadits Usamah bin Zaid tentang Jibril.

Penjelasannya akan disebutkan pada bagian perang Quraizhah.

Kelima Puluh Dua, hadits Ibnu Umar tentang mimpi, bahwa

Abu Bakar menarik satu atau dua timba. Adapun penjelasannya akan

disebutkan pada pembahasan tentang takwil mimpi.

Kelima Puluh Tiga, hadits Abu Hurairah RA, juga tentang

mimpi tersebut. Imam Bukhari menyebutkan sebagiannya melalui

jalur yang mu'allaq. Hadits ini akan disebutkan pula melalui sanad

yar1g maushul balk pada pembahasan tentang takwil mimpi melalui

jalur di atas, maupun jalur lainnya.
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26. Firman Allah, "Mereka (Orang-orang Yahudi dan Nasrani)
Mengenal Muhammad seperti Mereka Mengenal Anak-anak

Mereka Sendiri. Dan Sesungguhnya Sebagian Mereka
Menyembunyikan Kebenaran, Padahal Mereka Mengetahui.r,

(Qs. Al Baqarah l2l: 146)
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3635. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA, ..Sesungguhnya

or:mg-orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW, dan mengatakan
kepada beliau, bahwa salah seorang laki-laki dan wanita di antara
mereka telah berzina. Rasulullah bersabda kepada mereka, ,Apa yang
kamu dapati dalam Taurat tentang rajam? 'Mereka menjawab, ,Kami

permalukan mereka dan dicambuk'. Abdullah bin Salam berkata,
'Kalian berdusta, sesungguhnya di dalamnya terdapat hukum rajam'.
Mereka datang membawa Taurat dan membukanya. Salah seorang
mereka meletakkan tangannya di atas ayat tentang rajam. Lalu ia
membaca ayat sebelum dan sesudahnya. Abdullah bin Salam berkata,
'Angkat tanganmu'. Ia pun mengangkat tangannya dan ternyata di
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sana terdapat ayat tentang rajam. Mereka berkata, 'Ia benar wahai

Muhammad, di dalamnya terdapat ayat rajam'. Maka Rasulullah SAW
memerintahkan agar keduanya dirajam." Abdullah berkata, "Aku
melihat si laki-laki berlindung kepada si wanita, ia menjadikannya

sebagai perisai dari lemparan batu."

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Mereka [orang-orang Yahudi dan NasraniJ
mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak

mereka"). Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang

kisah dua orang Yahudi yang telah berzina. Penjelasannya akan

disebutkan secara lengkap pada pembahasan tentang hudud (hukuman

yang ditentukan).

Di tempat itu kami akan menyebutkan nama-nama yang tidak
disebutkan dengan jelas di tempat ini. Adapun lafazh pada bagian
akhir, "Abdullah berkata, 'Aku melihat si laki-laki'." Abdullah yang

dimaksud adalah Ibnu Umar (periwayat hadits itu sendiri). Dalam
hadits ini telah disinggung nama Abdullah bin Salam dan Abdullah
bin Shuriya Al A'war. Namun, tidak ada seorang pun di antara

keduanya yang sesuai dengan maksud kalimat, "Abdullah berkata."

Hubungan judul bab ini dengan masalah 'bukti-bukti kenabian',
adalah perbuatan beliau yang menyitir hukum dalam kitab Taurat,
padahal beliau adalah seorang yang buta huruf. Beliau belum pernah

membaca Taurat sebelum itu. Namun, apa yang beliau tunjukkan
adalah benar adanya.
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2T.Permohonan Orang-orang Musyrik agar Nabi SAW
Memperlihatkan Satu Tanda Kekuasaan Allah (Kejadian Luar

Biasa) kepada Mereka. Maka Beliau Memperlihatkan
Terbelahnya Bulan kepada Mereka

);t -.v ob';at'",;-r,:Jv'ou?nt oy, )),ra-e I I' ls *
A.^6t,At.^r\r'rls4l,r,*',y\t *Ut'J* ,fr *iyli,r ,,tnr

3636. Dari Abdullah bin Mas'ud RA dia berkat4 "Bulan

terbelah pada masa Nabi SAW menjadi dua bagian. Maka Nabi SAW

bersabda"' Saksiknnlah. ..1"'
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3637. ,* O*udah, dari Anas bin Malik RA, batrwa dia

bercerita kepada mereka, "Sesungguhnya penduduk Makkah meminta

kepada Rasulullah SAW untuk memperlihatkan satu tanda (kejadian

luar biasa) kepada mereka. Maka Nabi memperlihatkan terbelahnya

bulan kepada mereka."

?rt ;* 4t l"t q'"*r r;st bi tQb?nt *e, fC lt *
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3638. Dari Ibnu Abbas RA, "Sesungguhnya bulan terbelah pada

masa Nabi SAW."

Keterangan Hadits.

(Bab permohonan orang-orang musyrik agar Nabi SAW

memperlihatkan satu tanda kekuasaan Allah [keiadian luar biasaJ
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kepada mereka. Maka beliau memperlihatkan terbelahnya bulan
kepada mereka). Pada bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits

Ibnu Mas'ud, Anas, dan Ibnu Abbas, yang berkenaan dengan masalah

tersebut. Peristiwa terbelahnya bulan telah dinukil pula dari hadits Ali,
Hudzaifah, Jubair bin Muth'im, Ibnu Umar, dan selain mereka.

Adapun Anas dan Ibnu Abbas tidak menyaksikan langsung peristiwa
tersebut. Karena ia terjadi di Makkah sekitar 5 tahun sebelum hijrah.
Saat itu Ibnu Abbas belum dilahirkan. Adapun Anas, saat itu telah

berusia sekitar 4 atau 5 tahun, tetapi dia tinggal di Madinah.

Sementara selain keduanya, memiliki kemungkinan telah menyaksi

kan peristiwa tersebut secara langsung.

Di antara periwayat yang menyatakan secara tegas telah
menyaksikannya adalatr Ibnu Mas'ud. Hanya saja Imam Bukhari
menyebutkan haditsnya di tempat ini secara ringkas, tanpa

menegaskan bahwa dirinya menghadiri peristiwa tersebut. Sementara

dalam pembahasan tentang tafsir, dia menukilnya dari jalur Ibrahim,
dari Abu Ma'mar, dengan redaksi yang lengkap, lalu di dalamnya
disebutkan,'T.Iabi SAW bersabda,'Saluikanloh...'. " Kemudian dalam
riwayat mu'allaq disebutkan bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi
di kota Makkah. Dalam riwayat Abu Nu'aim di dalam kitab Ad-
Dala'il dari Utbah bin Abdullah bin Utbah, dari paman bapaknya

(Ibnu Mas'ud) disebutkan, 'o;Si t €lt F=tt * y ni Uj-ia"rru

"^3a)(Sungguh alru telah melihat salah satu belahan bulan itu berada

di atas gunung yang terletak di Mina, sementara kami berada di
Maktah).

28. Bab
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3639. Dari Qatadah, Anas RA menceritakan kepada kami,

"sesungguhnya dua laki-laki di antara sahabat-sahabat Nabi SAW

keluar dari sisi Nabi SAW di suatu malam yang gelap gulita. Namun,

ada seperti dua pelita yang bersama keduanya dan menerangi apa yang

ada di hadapan mereka. Ketika keduanya berpisah, maka setiap salah

seorang mereka diiringi oleh satu dari dua cahaya itu, hingga ia

sampai kepada keluarganya. "
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364[.Dari Qais, aku mendengar Mughirah bin Syu'bah, dari

Nabi SAW, beliau bersabda, "Akan senantiasa ada orang-orang dari

umatku yang berada dalam kebenaran, hingga datang kepada mereka

urusan Allah, sementara mereka berada dalam kebenaran."
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Hani', sesungguhnya dia mendengar

mendengar Nabi SAW bersabda,

di antara umatku yang tegak dengan

t5i ,r**;i :3 or'*^-v-.|)..

;^t^i;r

,i,. .i, \,,., i. n 61, . jat,.,'-..ti
P)y Ajlr .,i.p 4, f *,-t'ry

'. t.i-ot. \,to1ot.?. a.,c.os'ttb e.r ;ut ;l "@6- e i-tUr

3641. Dari Umair bin
Muawiyah berkata, "Aku
'Senantiasa ada sekelompok
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urusan Allah, tidak mendatangkan mudharat bagi mereka orang yang

menghinakan mereka, dan tidak pula orang yqng menyelisihi mereka,

hingga datang kepada mereka urusan Allah, dan mereka dalam

keadaan demikian'. " Umair berkata, "Malik bin Yukhamir berkata,

Mu'adz berkata, 'Dan mereka berada di Syam'." Muawiyah berkata,

"lni Malik mengaku bahwa dia mendengar Mu'adz berkata, 'Dan

mereka berada di Syam'."
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3642. Dari Syabib bin Gharqadah, aku mendengar orang-orang

menceritakan dari Urwah, bahwa Nabi SAW memberikan kepadanya

satu dinar agar membelikan seekor kambing untuknya. Maka dia

membeli dua ekor kambing dengan satu dinar itu. Lalu dia menjual

salah satunya dengan satu dinar. Kemudian ia datang membawa satu

dinar dan seekor kambing. Nabi SAW pun memohonkan untuknya

keberkahan dalam jual-belinya. Maka sekiranya ia membeli debu

niscaya akan mendapatkan keuntungan darinya.

Sufyan berkata, Al Hasan bin Umarah menceritakan hadits ini

kepada kami darinya, dia berkata, "syabib mendengamya dari

IJrwah." Aku pun mendatangi Syabib, maka dia berkata, "Aku tidak
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mendengamya dari (Jrwah." Dia hanya berkata, "Aku mendengar

orang-orang mengabarkannya darinya. "

3643. Akan tetapi aku mendengamya berkata, "Aku mendengar

Nabi SAW bersabda, 'Kebaikan terikat di ubun-ubun kuda hingga

hari Kiamat'." Dia berkata, "Aku telah melihat 70 ekor kuda di
rumahnya." Sufyan berkata, "Dia membeli seekor kambing untuknya,

seakan-akan ia adalah hewan kurban."

3644. Dari Nafi, dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW
bersabda, "Kuda, terikat kebaikan di ubun-ubunnya hingga hari
Kiamat."
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3645. Dari Abu At-Tayah dia berkata, aku mendengar Anas bin
Malik, dari Nabi SAW, ia bersabda, "Kuda, terikat kebaikan di ubun-

ubunnya."
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3646. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Kuda untuk tiga; untuk seseorang sebagai pahala, untuk seseorang

sebagai pembatas, dan untuk seseorang sebagai dosa. Adapun yang

baginya pahala adalah seseorang yang mengikatnya di jalan Allah,

lalu ia memanjangkan tali untuk kuda itu di tempat merumput atau

kebun, apa-apa yang ditimpa oleh talinya dari tempat merumput atau

kebun itu, maka dianggap sebagai kebaikan baginya. Kalau talinya

diputus, lalu kuda itu merumput sekali atau dua kali, maka

kotorannya adalah kebaikan baginya. Kalau kuda tersebut melewati

sungai lalu minum, dan pemilik tidak bermal<sud memberi minum

kudanya, maka hal itu sebagai kebaikan baginya. Dan seseorangyang

mengikat kuda untuk mencukupi diri dan menjaga kehormatannya,

tanpa melupakan hak-hak Allah pada diri dan belakangnya

(angkutannya), maka ia menjadi pembatas baginya. Dan laki-laki
yang mengikat kuda karena takabbur, riya, dan persiapan menyerang
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pemeluk Islam, maka ia menjadi dosa baginya'. Rasulullah pemah

ditanya tentang khamer, maka beliau menjawab, "Tidak diturunkqn
kepadaku mengenai hal itu, kecuali ayat yang penuh makna ini,
'Burangsiapa mengerjakan kebaikan meski sebesar biji dzanah, maka

ia akan melihatnya. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan meskt

sebesar biji dzaruah, maka ia akan melihatnya'. (Qs. Az-Zalzalah

[ee]:7-8).
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3647. Dari Muhammad, aku mendengar Anas bin Malik RA
berkata, "Rasulullah SAW menyerang Khaibar di pagi hari saat

mereka keluar dengan perlengkapan (pertanian). Ketika melihatnya,

mereka berkata, 'Muhammad dan pasukan'. Mereka segera berlindung
ke benteng dengan berlari-lari. Nabi SAW mengangkat kedua

tangannya dan bersabda, 'Allahu Akbar, Khaibar telah hancur.

Sesungguhnya apabila kita turun di pelataran suatu kaum, maka

sangat buruklah waktu subuh bagi orang-orang yang diberi
peringatan'. "
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3648. Dari Abu Hurairah RA dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai
Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar banyak hadits darimu, dan
aku pun lupa'. Beliau bersabda, 'Bentangkan selendanmu'. .Lku pun
membentangkannya. Beliau meletakkan kedua tangannya padanya dan
bersabda, 'Dekaplah ia kepadamu'. Aku mendekapnya, maka aku
tidak pernah lupa satu hadits pun sesudahnya'."

Keterangan Hadits:

(Bab). Demikian disebutkan pada sebagian sumber, tanpa judul
bab. Seharusnya, bab ini disebutkan dua bab terdahulu, karena ia
berkaitan dengan bukti-bukti kenabian, sebagai pemisah dengan bab
berikutnya. Akan tetapi oleh karena kedua bab terakhir masih
memiliki kaitan erat dengan dua bab sebelumnya, maka tidak ada

kemuykilan.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadits, yaitu:

Pertama, hadits Anas tentang dua sahabat Nabi SAW yang

diterangi oleh dua cahaya, saat keduanya berjalan di malam gelap
gulita.

et f h' ..,t; 'olr ,'6bi ,1 *t?tt 6"rungguhnya dua taki-

laki di antara sahabat-sahabat Nabi SAW). Mereka adalah Usaid bin
Hudhair dan Abbad bin Bisyr. Hal itu akan disebutkan pada
pembahasan tentang keutamaan sahabat.

Kedua, hadits Mughirah bin Syu'bah, "senantiasa akan ada

manusia-manusia dari umatku yang berada dalam kebenaran".
Penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan tentang berpegang

teguh kepada Al Qur'an dan Sunnah.

Ketiga dan keempat, hadits Muawiyah dan Mu'adz. Al Walid
yang disebut dalam sanad hadits ini adalah Ibnu Muslim. Adapun
Ibnu Jabir adalah Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Sedangkan Malik
bin Yukhamir adalah As-Saksaki. Dia pernah menetap di Himsh.
Tidak ada riwayatnya dalam Shahih Bukhari selain hadits ini. Imam



Bukhari mengutipnya kembali dengan redaksi dan sanad yang sama

dalam pembahasan tentang tauhid. Malik bin Yukhamir tergolong

pemuka tabi'in. Sebagian sumber mengatakan bahwa dia masuk

kelompok sahabat Nabi SAW. Tapi pendapat ini tidak benar.

Pembahasan tentang orang-orang yang berada dalam kebenaran

dan tegak dengan urusan agama hingga hari kiamat, akan disebutkan

pada pembahasan tentang berpegang teguh dengan Al Qur'an dan

Sunnah.

Kelima, hadits Urwah Al Bariqi tentang kebaikan di ubun-ubun

kuda. Hadits ini dinukil oleh Imam Bukhari Syabib bin Gharqadah,

salah seorang tabiin yang tergolong tsiqah (terpercaya). Dia tidak

memeliki riwayat dalam Shahih Bukhari selain hadits ini.
'- lr,to.?.tJi:G" u;Jt i,-..i; (Aku mendengar orong-orang menceritakan).

Maksudnya adalah kabilahnya. Mereka dinisbatkan kepada Bariq,

salah satu nama gunung di Yaman. Tempat itu didiami oleh bani Sa'ad

bin Adi bin Haritsah bin Amr bin Amir Muziqiya, lalu mereka pun

dinisbatkan kepadanya. Pernyataan ini berkonsekuensi bahwa dia

mendengar dari sejumlah orang, dan minimalnya tiga orang.

:., t o, .^6')"-J ;p (Dari Urwah). Dia adalah Ibnu Al Ja'd, atau Ibnu Abi

Al Ja'd. Penjelasan mana yang benar di antara keduanya telah

dikemukakan ketika membicarakan kuda pada pembahasan tentang

jihad.

'ttS 
".'^) €-4" t:;rr-t iLei (Nabi SAW memberikan kepadanya satu

dinar agar membelikan seekor kambing untuknya). Dalam riwayat

Abu Labid yang dikutip oleh Imam Ahmad dan selainnya disebutkan,

g;*t:a"* et f lu, ,p C,,"'f 
',la 

q;Vt 9t €,i ii'i'ob
a?L-b u,,'1i'v-tat L#G ,la s -*ti ,)tlr c,;;t;')';'rei ,srit t:.;a"t

*- riit 
''t, 4 U"-*v loari (Jrwah tin .q,ii Al Ja'd dia berkata,

pernoh Nabi SAW melihat pedagang yang datang, maka beliau

memberiku satu dinar dan berkata, 'Wahai Urwah, datanglah kepada
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paro pedagang itu dan beli seekor kambing untuk kami'." (lrwah
berkata, "Aku datang kepada para peclagang dan menawar kambing
pada pemiliknya, maka aku membeli darinya dua ekor kambing
dengan harga satu dinar).

tE.rr ri'ir.r-l,LQ tOi, menjual salah satunya dengan harga satu

dinar). Yakni dan tersisa satu dinar. Dalam riwayat Abu Labid
disebutkan, at$r1lqSU! 

-, 
,)6");o 4 e,r$ J.t ,;r".ts tlt"

bertemu dengan seseorang, lalu ia merakukan tawar menawar
denganku, maka aku menjual seekor kambing kepadanya clengan
harga satu dinar, kemudian aku datang kepada Nabi sAW membawa
satu dinar dan seekor kambing).

* ef lur'd ai (Beliau mendoakan keberkahan untuknya

dalam jual-belinya). Dalam riwayat Abu Labid dari urwah
disebutkan, *#-atj{. et' rrq;+; ,jA (Betiau mengucapkan, ,ya

Allah, berkahi untulmya pada jual-belinya'.). Dalam riwayat ini
disebutkan pula bahwa Nabi SAW tidak membatalkan jual-beli itu dan
meridhainya.

Kejadian ini dijadikan dalil untuk membolehkan jual-beli
Fudhuli,t Adapun lmam Syaf i tampak ragu dalam masalah ini. pada

satu kesempatan, dia mengatakan tidak sah karena hadits di atas tidak
akurat, dan ini adalah riwayat Al Muzani darinya. Sedangkan pada
kesempatan lain dia mengatakan, "Apabila hadits itu shahih maka aku
berpendapat seperti itu", pandangannya ini dinukil oleh Al Buwaithi.

Para ulama yang tidak mengamalkan hadits itu memberi
jawaban bahwa ia adalah kejadian yang khusus. Kemungkinan Urwah
adalah wakil dalam melakukan pembelian dan penjualan sekaligus.
Argumen ini cukup kuat dan dapat menghalangi seseorang berdalil
dengan hadits itu untuk membolehkan jual-beli Fudhuli.

Jual beli Fttdhuli adalah seorang melakukan transaksi pada harta orang lain tanpa
izin terlebih dahulu dari pemilik harta.
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Adapun perkataan Al Khaththabi dan Al Baihaqi serta seiain

keduanya, "sesungguhnya hadits itu tidak memiliki sanad yang

muttashil (bersambung), karena tidak disebutkan satupun nama orang-

orang yang menceritakannya, maka menurut pandangan sebagian ahli

hadits, bahwa hadits yang dalam sanad-nya ada periwayat yang

mubham (tidak jelas), maka dinamakan mursal atau ntunqathi'.

Namun yang benar, apabila ditegaskan telah mendengar langsung,

maka ia disebut hadits muttashil, tapi dalam sanad-nya terdapat

periwayat mubham. Karena tidak ada perbedaan dalam hal-hal yang

berkaitan dengan sanad bersambung atau terputus, antara riwayat

majhul maupun ma'ruf. Riwayat mubham sama dengan riwayat

majhul dalam hal itu. Meski demikian, tidak dikatakan dalam sanad

yang ditegaskan pernyataan 'mendengar langsung' oleh setiap

periwayatnya, bahwa ia adalah hadits munqathi '(terputus sanadnya),

meskipun mereka atau sebagiannya tidak dikenal (rnubham).

-e; 
qtlr rs;,;,rt! oG1(Maka sekiranya ia membeli debu

niscaya akan mendapatkan keuntungan darinya). Dalam riwayat Abu

Labid disebutkan, "Ia berkata, sungguh aku telah melihat diriku

berdiri pada sampah Kufah, lalu aku mendapatkan keuntungan darinya

40 ribu, sebelum aku sampai kepada keluargaku." Dikatakan, "Dia
biasa membeli budak-budak lalu menjualnya kembali."

Lri:"jei gufyan berkata). Dia adalah Sufyan bin Uyainah.

Bagian ini memiliki sanad yang maushul melalui jalur yang telah

disebutkan.

i:1* U i#)t O\? @t Hasan bin (Jmarah). Dia adalah Al

Hasan bin Umarah Al Kufi, salah seorang ahli fikih yang disepakati

lemah di bidang periwayatan hadits. Dia adalah hakim Baghdad pada

masa pemerintahan Al Manshur (Khalifah kedua bani Abbasiyah). Al
Hasan ineninggal pada masa pemerintahan Al Manshur tahun 153

atau 154 H.
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Ibnu Al Mubarak berkata, "Menurut saya, dia telah dianggap

cacat oleh Syu'bah dan Sufyan." Sementara Ibnu Hibban berkata,

"Dia biasa menerima hadits dari para periwayat yang tsiqah
(terpercaya), tetapi kemudian melakukan tadlis dengan cara

mencampurkan riwayat yan9 ia dengar dari para periwayat lemah,

maka haditsnya dicemari oleh riwayat-riwayat palsu." Saya (Ibnu

Hajar) katakan bahwa dia tidak memiliki iwayat dalam Shahih

Bukhari selain di tempat ini.

,e ?-Pt 
(:t+; v"8 (Al Hasan bin (Jmarah menceritakan hadits

ini kepada kami darinya). Yakni dari Syabib bin Gharqadah.

t to,ii 1,,.ot o , . t. . ',.'-;L;JU ,oS-f t € y :)V (Ia herkata: Aku ntendengarnya

dari Syabib, dari Urwah. Maka aku mendatanginya). Orang yang

berkata di sini adalah Al Hasan bin Umarah. Sedangkan orang yang

mengucapkan, 'Aku mendatanginya' adalah Sufyan, dan yang

didatangi adalah Syabib. Maksud lmam Bukhari adalah menjelaskan

kelemahan riwayat Al Hasan bin Umarah, dan Syabib tidak
mendengar riwayat itu dari Urwah, tapi mendengarnya dari orang-

orang di pemukimannya. Dengan demikian, hadits tersebut dianggap

lemah, karena status mereka tidak diketahui.

Akan tetapi ditemukan riwayat pendukung yang dikutip Imam

Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, melalui jalur Sa'id

bin Zaid, dai Az-Zubair, dari Al Kharit, dari Abu Labid, dia berkata,

Urwah Al Bariqi menceritakan kepadaku..., lalu dia menyebutkan

makna hadits tersebut. Saya (Ibnu Hajar) telah menyebutkan pula

faidah-faidah dalam riwayat itu.

Riwayat tersebut juga memiliki pendukung lain, yaitu hadits

Hakim bin Hizam. Hadits yang dimaksud diriwayatkan Ibnu Majah,

dari Abu Bakr bin Abi Syaibah, dari Sufyan, dari Syabib, dari Urwah,
tanpa menyebutkan periwayat yang menjadi perantara di antara

Syabib dan Urwah. Sementara riwayat Ali bin Abdullah (Ibnu Al
Madini) guru Imam Bukhari dalam riwayat ini, menunjukkan bahwa
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dalam riwayat ini terdapat proses taswiyah.l Sikap Ali bin Abdullah
yang memasukkan perantara antara Syabib dan Urwah, didukung oleh

Ahmad dan Al Humaidi dalam kitab Musnad-nya. Demikian juga

Musaddad yang dikutip oleh Abu Daud, dan Ibnu Abi Umar serta Al
Abbas bin Al Walid yang dikutip A1 Ismaili. Pendapat inilah yang

menjadi pedoman.

"eb*>l 
EG ia i e* 'i(i: 

')'i 
lSujyan berkata, ctia membeti

seekor kambing untuknya, seakan-akan ia adalah hewan kurban).

Pernyataan ini juga dinukil melalui sanad yang mausftrzl. Namun, saya

tidak menemukan pada satu pun di antarajalur-jalumya bahwa hewan

itu akan digunakan untuk kurban.

Adapun hadits tentang kuda, telah dijelaskan pada pembahasan

tentang jihad. Ibnu Qaththan mengklaim bahwa lmam Bukhari

menukil hadits ini dengan maksud mengutip hadits tentang kuda,

bukan tentang kambing. Dia menolak keras pendapat yang

mengatakan bahwa Imam Bukhari menyebutkan hadits tentang

kambing sebagai hujjah. Menurutnya, hadits tersebut tidak memenuhi

kriteria lmam Bukhari sendiri, karena terdapat periwayat mubham

(tidak diketahui namanya) antara Syabib dan Urwah. Kenyataannya

seperti apa yang dia katakan. Namun, semua itu tidak mengeluarkan

hadits tersebut dari kriteria Imam Bukhari. Karena orang-orang di

suatu pemukiman, biasanya tidak mungkin untuk bersepakat dalam

suatu kedustaan. Ditambah lagi, bahwa hadits itu telah dinukil melalui
jalur lain yang menjadi penguat keakuratannya. Selain itu, yang

dimaksudkan darinya dalam bukti kenabian adalah doa Nabi SAW
untuk Urwah yang dikabulkan Allah, hingga seandainya Urwah

membeli debu niscaya tetap mendapatkan keuntungan. Adapun

tentang jual-belifudhuli, bukan menjadi tujuan Imam Bukhari, karena

1 Taswiyah adalah salah satu bentuk penyamaran hadits, yaitu periwayat tsiqah
menukil dari periwayat yang tsiqah, dimana periwayat kedua ini menukil dari
periwayat yang lemah, dan periwayat lemah tersebut menukil lagi dari periwayat
tsiqah. N::mun. ;',rriwa),at pertama menghapus periwayat lemah tersebut dalam
:i; fiad , sr:i''ingga .r;irnd harlits semuanya adalah orang-orang tsiqah-penerj.
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bila riwayat ini dianggap sebagai dalil dalam masalah itu, tentu dia

telah mengutipnya di dalam pembahasan tentang jual-beli. Demikian

pernyataan A1 Mundziri.

Tapi pandangan yang dikemukakan Al Mundziri masih perlu

dianalisa lebih lanjut. Karena argumen yang disampaikannya tidak

menjadi kebiasaan tetap bagi Imam Bukhari. Bahkan terkadang suatu

hadits memenuhi kriterianya, tetapi dia tidak menukilnya, karena

dalam pandangannnya bertentangan dengan hadits yang lebih patut

untuk dijadikan sebagai sandaran dalam menjalankan suatu perbuatan.

Oleh karena itu, dia tidak menukilnya dalam bab yang berkaitan

langsung dengan substansi hadits yang dimaksud. Namun,

mengutipnya pada masalah lain yang memiliki kaitan yang tidak jelas

dengan kandungan hadits. Hal ini dilakukan untuk menyitir bahwa

hadits tersebut shahih. Namun, menurutnya, makna yang

diindikasikan oleh makna tekstualnya tidak bisa diamalkan.

Keenam dan ketujuh, hadits Ibnu Umar dan Anas, juga

berkenaan dengan kuda. Keduanya telah dijelasakan pada pembahasan

tentang jihad.

Kedelapan, hadits Abu Hurairah RA, "Kuda untuk tiga," yang

telah dijelaskan pada pembahasan tentang jihad. Namun, tidak tampak

bagi saya maksud penyebutan hadits-hadits ini pada bab 'Bukti-bukti
Kenabian', kecuali hadits-hadits tersebut termasuk apa yang

dikabarkan oleh beliau, lalu terjadi sebagaimana yang diucapkannya.

Kesesuaian ini telah dijelaskan pada awal pembahasan tentang jihad,

bab "Jihad Berlangsung Bersama Pemimpin yang Baik maupun Fajir."

Kesembilan, hadits Anas tentang sabda beliau SAW, "Allahu

akbar, Khaibar telah hancur...", yang telah dijelaskan pada

pembahasan tentang peperangan. Alasan penyebutannya di tenrpat ini
ditinjau dari sisi; bahwa lmam Bukhari memahami dari lafazh,
'Khaibar telah hancur', sebagai kabar akan kehancuran Khaibar

sebelum benar-benar terjadi, dan demikianlah yang terjadi.
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Kesepuluh, hadits Abu Hurairah RA tentang sebab dia tidak iagi
Iupa hadits-hadits Nabi yang telah diterimanya. Hal ini telah
dijelaskan pada pembahasan tentang ilmu.

Penutup

Pembahasan tentang keutamaan Nabi SAW, telah memuat 199
hadits-hadits marfu' dan yang memiliki hukum rnarfu'. 17 hadits
diantaranya memiliki sanad yang mu'allaq, dan sisanya adalah hadits-
hadits yang maushul. Hadits-hadits yang terulang baik pada
pembahasan ini maupun sebelumnya sebanyak 78 hadits, dan yang
tidak terulang sebanyak 101 hadits.

Hadits-hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, kecuali
28 hadits, yaitu hadits Abu Ibnu Abbas tentang bangsa-bangsa, hadits
Zainab binti Abi Salamah 'dari Mudhar' tentang nabidz, hadits Ibnu
Abbas tentang penafsiran firman Allah, 'Dan kasih sayang terhadap
kerabat ', hadits Muawiyah, "sesungguhnya urusan ini pada euraisy',,
hadits Aisyah dan Al Miswar tentang nadzar, hadits watsilah
"Termasuk kedustaan paling besar", hadits Abu Hurairah "Aslam dan
Ghifar lebih baik daripada Asad dan Tamim", hadits Abu Hurairah
RA tentang Amr bin Luhay, hadits Ibnu Abbas "Jika engkau ingin
mengetahui kebodohan bangsa Arab", hadits Abu Hurairah ,,Tidakkah

kalian merasa heran, bagaimana Allah memalingkan dariku cacian
kaum quraisy", hadits Abu Bakar Ash-Shiddiq tentang perkataannya
"Sungguh bapakku sebagai tebusannya, ia mirip dengan nabi", hadits
Abdullah bin Bisr tentang sifat uban Nabi SAW, hadits Ar Bara'
"Wajah Rasulullah SAW sama seperti bulan", hadits Abu Hurairah
"Aku diutus pada sebaik-baik generasi anak cucu Adam", hadits Jabir
"Adapun Nabi SAW, kedua matanya tidur tapi hatinya tidak tidur',
(mu'allaq), hadits Ibnu Mas'ud "Kami dahulu menganggap kejadian-
kejadian luar biasa sebagai berkah", hadits Al Bara' .,Kami di
Hudaibiyah berjumlah 1400 orang. Hudaibiyah adalah sumur, lalu
kami menimbanya", hadits Jabir tentang isakan pohon kurma, hadits
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Ibnu Umar mengenai hal itu, hadits Amr bin Taghlib tentang perang

melawan At-Turk (Mongol), hadits Khabbab "Tidakkah engkau mau

menolong kami", hadits Ibnu Abbas tentang orang yang berkata

"Orang tua yang telah renta, dan padanya demam yang mengganas",

hadits Ibnu Abbas tentang tafsir firman Allah "Apabila pertolongan

Allah telah datang", hadits Ibnu Abbas tentang wasiat terhadap kaum

anshar, hadits Sa'ad bin Mu'adz tentang pembunuhan Umayyah bin

Khalaf, dan hadits Mu'adz tentang agama akan senantiasa tegak di

Syam.

Pembahasan ini juga memuat 7 atsar dari sahabat dan generasi

sesudah mereka.

360 - FATHUL BAARI



@.*hilt 4.lat &tes +.Lt

FATIIUL BAARI - 361



r)'itY'n
'St 

^#, 
hr rC ;$r -d 5V; Lt*

)z / //

62. KITAB KEUTAMAAN SAHABAT NABI SAW

1. Keutamaan Sahabat Nabi SAW, Orang yang Bersahabat

dengannya dari Kaum Muslimin atau Melihatnya maka termasuk
Sahabatnya

l r::L Jril- W\t'*or.lur +, c )G',* iSu 1-o ;c,

/6t oG ,iy,*'t y\t J:"::t J;rj6 ,i6 ',sr:i;t *:*
.u bt J;r;w U & ,:u jrrS,r"tilr 'a 

?v t*Ls:

4Jr j6\'i '&'&;e t:,it?\*'t*\t*
'.;ti j-'.;GA &".# ,irr5 /6tqitt tl;Lt';

'A'&,i,ojn, t*jf i' & :t );, qt .>i

3649. Dari Amr, dia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullatt

RA berkata: Abu Sa'id Al Khudri menceritakan kepada kami, dia

berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Akan datang suatu zaman

362 _ FATITUL BAARI

'o-1, 4Jr * ;! "i'#'&,rt',:o i i5, *', .' \,'

;rr JH ) AG.>i t^tl A'r*Ji ,Ju:, uijl, a'r* ,e, v \ -.



kepada manusia lalu sekelompok manusia menyerang dan bertanya,

'Apakah di antara kalian ada orang yang menemani Nabi SAW?'

Mereka menjawab, 'Benar'. Maka mereka diberi kemenongan.

Kemudian datang kepada manusia suatu zaman dimtrnq mereka

menyerang sekelompok manusia. Dikatakan, 'Apakah ada di nntara

kalian orang yang menemani sahabat-sahabat Rasulullah SAW?'

Mereka ntenjawab, 'Benar'. Maka mereka diberi kemenangan.

Kemudian datang pada manusia suatu zaman dimana mereka

menyerang sekelompok manusia. Dikatakan, 'Apakah ada pada kalian

orang yang menemani orang-orang yang berteman dengan sahabat

Rasulullah SAW?' Mereka berkata, 'Benar'. Maka mereka diberi
kemanangan."

?'t ;; it Jy.,'$)i.r& i'

.6Ltr #,fu-j
3650. Dari Imran bin Hushain RA, dia berkata' nrrufuffuf, SAW

bersabda, "Sebaik-baik umatku adalah zamanku, kemudian orang-

orang sesudah mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka."

-lmran 
berkata, "Aku tidak tahu, apakah beliau SAW menyebutkan

dua masa sesudah masanya atau tiga 62s3"- Kemudian (datang)

sesudah kalian satu kaum yang bersal<si dan tidak dimintai kesaksian,

berkhianat dan tidak diberi amanah, bernadzar dan tidak

memenuhinya, dan tampak pada mereka kegemukan."

' c !. 1., .? a! o t. l. - .1 t! o' al so. t 'Jt-, r*;.; rl' r ,fr*drl' r ,,r.j ,ti -3 ,*j *
z J ,'e'e €'r,:;. o\'i .t:>\:')l f i :j'fi. ?ti 6r\i )$ :Lr.>

' t.a..' ,'.o.. ' t.ns'..' t J zz' ,.o,o t1.,' t,o.cd-"i )y d1-2-t+1coy;!- )1 uly-1>.1) o:W ); cl;-ia-i-
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/6t? i;is-&':f i' * dt'oi.;\tn.,:t*,r
6:ta ..: '* {i ,q ,* ,r+}- .r-l' f ,r+}- ,-ttt 7 ,j,i

1. ., ; c . r- 'zz t ..c.'r.'- )z..zz ,, rz 2 o . ide lu;i.-b) t;l--S; ,rf'rl ;Li .a;>l-6-:, *-s,? e:'
.)t1* ;j 4fr;i(fur

3651. Dari Abdullah RA, bahwa NuUi S.qW U"rruUAu, "'sebaik-

baik manusia adalah masalru, kemudian orang-orang sesudah

mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka. Kemudian datang

suatu kaum, kesal<sian salah seorang mereka mendahului sumpahnya,

dan sumpahnya mendahului kesalcsiannya." Dia berkata, Ibrahim

berkata, "Mereka biasa memukul kami lantaran kesaksian dan

perjanjian pada saat kami masih kecil."

Keterangan Hadits:

(Bab keutamaan para sahabat Rasulullah SAII). Maksudnya,

secara global, lalu terperinci. Adapun secara global mencakup semua

sahabat, tetapi Imam Bukhari cukup menyebutkan sebagian riwayat

yang sesuai kriterianya. Adapun secara terperinci, khusus bagi mereka

yang disebutkan dalam riwayat sesuai kriterianya. Kata 'bab' tidak

tercantum dalam riwayat Abu Dzar.

(Orang yang bersahabat dengannya atau melihatnya dari kaum

muslimin maka dia termasuk sahabatnya). Maksudnya, gelar'sahabat'

berhak disandang oleh mereka yang menemani atau menyertai beliau

meskipun dalam batas minimal sesuai tinjauan bahasa, meskipun

secara urf (kebiasaan) bahwa 'sahabat' khusus bagi mereka yang

senantiasa menyertai dalam waktu yang cukup lama. Kata 'sahabat'

dapat pula ditujukan kepada mereka yang melihat beliau SAW

meskipun dari jauh. Apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari adalah

pendapat yang lebih kuat. Hanya saja, apakah bagi yang melihat

disyaratkan untuk dapat membedakan apa yang dilihatnya atau cukup

dengan melihat saja? Masalah ini membutuhkan penelitian yang lebih
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mendalam. Namun, sikap para penulis tentang sahabat

mengindikasikan pendapat yang kedua. Sebab mereka menyebutkan

dalam deretan sahabat, seperti Muhammad bin Abi Bakar Ash-
Shiddiq. Padahal dia dilahirkan 3 bulan beberapa hari sebelum Nabi
SAW wafat. Dalam kitab Shahift disebutkan bahwa ibunya, Asma'
binti Umais melahirkannya saat haji Wada' sebelum mereka masuk
Makkah. Peristiwa itu berlangsung di akhir bulan Dzulqa'dah tahun
10 H. Dengan demikian, hadits-hadits sahabat dari kelompok ini
dianggap mursal. Perbedaan yang terjadi antara jumhur ulama dengan

Abu Ishaq Al Isfarayini dan pendukungnya yang menolak hadits-
hadits mursal secara mutlak sampai mursal sahabat, tidak berlaku
pada hadits-hadits kelompok tadi. Sebab hadits mereka tidak
tergolong mursal tabi'in dan tidak pula termasuk mursal sahabat yang

mendengar langsung dari Nabi SAW. Masalah ini masih
menimbulkan teka-teki, sehingga dikatakan; Sahabat manakah,
dimana hadits mursal yang diriwayatkannya tidak diterima mereka
yang menerima hadits mursal sahabat?

Sebagian mereka berlebihan hingga tidak memasukkan dalam
kategori sahabat, kecuali yang tergolong 'sahabat' dalam tinjauan'urf
(kebiasaan). Seperti hadits riwayat Imam Ahmad yang disebutkan dari

Ashim bin Al Ahwal, diaberkata, Arr ,ri; !t'J?: ql /.)t * rsft
"'^+-, J *"'f 'ft t ,tr gb (Abdultah bin Sirjis pernah metihat

Rasulullah SAW, hanya saja ia tidak tergolong sahabaf). Sementara
Ashim sendiri telah menukil sejumlah hadits dari Abdullah bin Sirjis.
Hadits-hadits beliau terdapat dalam Shahih Muslim dan kitab-kitab
Sunan. Kebanyakan dinukil melalui riwayat Ashim dari Abdullah bin
Sirjis. Di antara hadits-hadits tersebut adalah perkataannya;

Sesungguhnya Nabi SAW memohon ampunan untuknya.

Inilah pendapat Ashim, bahwa sahabat hanyalah mereka yang
masuk kategori 'sahabat' dalam tinjauan 'urf (kebiasaan). Demikian
pula dinukil dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa dia tidak
menggolongkan sebagai sahabat kecuali yang pernah menemani Nabi
SAW minimal setahun, atau sempat mengikuti peperangan bersama
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Nabi SAW minimal satu kali. Tapi praktik yang berlaku menyelisihi
pendapat ini. Karena mereka sepakat memasukkan sebagian besar

orang sebagai sahabat. Padahal mereka tidak pernah berkumpul
bersama Nabi SAW, kecuali saat haji Wada'.

Mereka yang mempersyaratkan adanya'persahabatan' menurut
'urf tidak memasukkan orang-orang yang hanya melihat Nabi SAW,
atau sempat berkumpul bersama beliau sesaat sebagai sahabat, seperti

dikutip dari Anas RA, bahwa dia ditanya, "Apakah masih ada di
antara sahabat-sahabat Nabi SAW selain engkau?" Dia menjawab,
"Tidak!" Padahal saat itu ada sejumlah orang Arab badui yang pernah

bertemu Nabi SAW. Sebagian lagi mensyaratkan "baligh" ketika
berkumpul dengan Nabi SAW. Pendapat ini pun tidak tepat, karena
akan keluar dari kategori sahabat, seperti Hasan bin Ali serta sahabat-

sahabat muda lainnya. Pandangan yang ditandaskan lmam Bukhari
adalah pendapat Imam Ahmad dan mayoritas ahli hadits.

Perkataan Imam Bukhari, "dari kalangan kaum muslimin"
merupakan batasan untuk mengeluarkan orang-orang kafir yang
sempat berteman dengan Nabi SAW. Adapun mereka yang masuk
Islam sesudah Nabi SAW wafat, jika kalimat "dari kalangan kaum
muslimin" menunjukkan keadaan saat melihat Nabi SAW, maka
kelompok tadi tidak termasuk sahabat, dan inilah pendapat yang kuat.
Namun, definisi tersebut tertolak oleh seseorang yang menemani/
menyertai Nabi SAW, beriman kepadanya, kemudian murtad dan

tidak kembali kepada Islam, sebab ia tidak dianggap sebagai sahabat

menurut kesepakatan. Maka definisi tersebut harus ditambah, "lalu
mati dalam keadaan Islam."

Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Rabi'ah bin
Umayyah bin Khalaf Al Jumahi, seorang yang masuk Islam saat

pembebasan kota Makkah serta ikut bersama Nabi SAW saat haji
Wada', dan pernah meriwayatkan hadits setelah beliau SAW wafat.
Kemudian dia diabaikan dan bergabung dengan bangsa Romawi pada

masa pemerintahan Umar. Dia memeluk agama Nasrani, karena suatu

sebab yang membuatnya marah. Mengutip hadits orang-orang seperti
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ini cukup musykil. Barangkali mereka yang meriwayatkannya belum

mengetahui ki sah kemurtadannya.

Apabila seseorang murtad lalu kembali kepada Islam, tetapi dia

tidak melihat beliau SAW untuk yang kedua kalinya setelah kembali
menjadi muslim, maka yang benar dia tergolong sahabat. Sebab para

ahli hadits sepakat menggolongkan Al Asy'ats bin Qais dan orang-

orang sepertinya yang mengalami peristiwa seperti itu dalam kategori

sahabat, bahkan menukil hadits-hadits mereka dalam kitab-kitab

Musnad.

Kemudian, apakah semua itu khusus bagi manusia atau meliputi
makhluk berakal lainnya? Hal ini masih perlu analisa lebih lanjut.

Adapun jin, menurut pendapat yang benar adalah termasuk dalam

kategori tersebut, karena Nabi SAW diutus kepada mereka secara

pasti. Mereka tergolong mukallaf (dikenai beban syariat). Di antara

mereka ada yang berbuat maksiat dan ada yang taat. Barangsiapa

mengetahui nama mereka, maka tidak boleh ragu dalam

menggolongkannya sebagai sahabat. Meskipun Ibnu Atsir mencela

Abu Musa karena pendapat itu, tetapi dia (Ibnu Atsir) tidak
berpatokan kepada suatu hujjah. Sedangkan memasukkan Malaikat
dalam kategori tersebut terkait dengan keterangan akurat bahwa beliau

SAW juga diutus kepada mereka. Para ulama ushul mempermasalah

kan hal ini, hingga sebagiannya menukil ijma' bahwa Nabi SAW
diutus kepada para Malaikat. Namun, sebagian lain menukil ijma'
yang menj elaskan sebaliknya.

Semua itu berhubungan dengan orang yang melihat beliau SAW
saat masih hidup. Adapun orang yang melihatnya setelah meninggal

dan sebelum di kubur maka pendapat yang kuat menyatakan bahwa ia
tidak tergolong sahabat. Jika tidak demikian, maka seseorang yang

kebetulan melihat jasad beliau SAW di kubumya, meskipun pada

masa sekarang, harus dimasukkan pula sebagai sahabat. Demikian
juga para wali yang melihat beliau SAW melalui karamah yang

dianugerahkan kepadanya. Sebab hujjah mereka yang menggolongkan

sebagai sahabat, orang yang melihat beliau sebelum dikuburkan,
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bahwa kehidupan beliau berkesinambungan. Akan tetapi, kehidupan

yang dimaksud bukan kehidupan dunia, bahkan kehidupan akhirat

yang tidak berkaitan dengan hukum-hukum dunia, karena orang-orang

yang mati syahid juga tetap hidup. Meskipun demikian, hukum-

hukum yang berkaitan dengan mereka sesudah terbunuh, juga berlaku

bagi orang-orang yang meninggal dunia lain (tidak sebagai syuhada).

Begitu pula mereka yang melihat beliau dalam keadaan terjaga.

Adapun orang yang melihat beliau dalam mimpi; apabila benar-benar

telah melihatnya, maka hal itu berada dalam lingkup hukum-hukum

maknawi bukan duniawi sehingga tidak dianggap sebagai sahabat dan

tidak wajib untuk mengamalkan apa yang beliau perintahkan pada saat

tersebut.

Definisi sahabat yang dinyatakan lmam Bukhari telah saya

temukan dalam perkataan gurunya, Ali bin Al Madini. Saya membaca

dalam kitab Mustakhraj karya Abu Qasim bin Mandah, melalui
sanad-nya hingga Ahmad bin Sayyar Al Hafizh AI Marwazi, dia

berkata: Aku mendengar Ahmad bin Atik berkata: Ali bin Al Madini
berkata, "Barangsiapa menyertai Nabi SAW atau melihatnya

meskipun sesaat, maka dia tergolong sahabat Nabi SAW." Masalah ini
telah saya jelaskan dalam kitab tentang ilmu hadits.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Jabir bin Abdullah dari Abu Sa'id Al Khudri.
Hadits ini merupakan riwayat sahabat dari sahabat yang lain.

?-s.:4 Lr;i 16' ,rb g.U (Akan datang suatu masa kepada

manusia, lalu sekelompok manusia menyerang). Kata fi'aam telah

dijelaskan pada bab "Meminta Bantuan dengan Sebab Orang-orang

Lemah", di bagian awal pembahasan tentang jihad. Hadits ini
dijadikan dalil untuk membatalkan klaim batrwa seseorang bisa

menjadi sahabat Nabi SAW meski di masa-masa sekarang. Karena

hadits tersebut mengandung kesinambungan jihad dan ekspedisi-

ekspedisi militer ke negeri-negeri kafir. Lalu mereka ditanya, "Adakah

diantara kalian seorang sahabat Nabi SAW?" Mereka menjawab,
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"Tidak ada." Demikian pula tentang tabi'in dan generasi sesudah
tabi'in. Semua itu telah terjadi di masa lalu dan berhentilah ekspedisi-
ekspedisi militer ke negeri-negeri kafir pada masa sekarang. Bahkan
keadaan telah terbalik seperti kita saksikan, khususnya di wilayah
Andalus.

Para ahli hadits menetapkan sahabat yang terakhir meninggal

-secara 
mutlak- adalah Abu Thufail Amir bin watsilah Al-Laitsi,

seperti yang ditegaskan lmam Muslim dalam Shahih-nya. Dia
meninggal dunia tahun ke-100 H. Ada pula yang mengatakan tahun
ke-107 H, dan versi lain mengatakan tahun ke-ll5 H. Hal ini sesuai

dengan sabda beliau sebulan sebelum wafat, e ,frYa;^- uv ,J\ sb
""t;i lVt W p t f rli o*l getelah ..00 

tahun tidak t'ersiso r"ororr
pun yang berada di atas perntukaan bumi hari ini).

Dalam riwayat Abu Az-Zubair dari Jabir yang dikutip Imam
Muslim, disebutkan thabaqah (tingkatan) keempat, Lr;; 16, Ct ,i.N"

ii' ,p 'n.3r o6bi ;r, ttt,.i J .lry ,b t:iJl,t oj#',.>1t.fi eA-
'oi Ai t.;,r itltgi $,,rir eijr &-'j ;#'& h")t'+i tr4 y
?fjt L:j' Lk'j -'Sv pemn clatang suatu masa kepada manusia,

dikirim suatu pasukan di antara mereka, lalu mereka berkata;
Perhatikanlah, apakah kalian mendapatkan di antara kalian salah
seorang sahabat Nabi SAW? Ternyata ditemukan satu orang dan
mereka pun diberi kemenangan. Kemudian dikirim pasukan kedua
dan mereka berkata; Perhatikanlah 

-hingga beliau bersabda-
hingga sampai pasukan keempat...). Namun, riwayat ini tergolong
syadz (menyalahi yang umum). Karena kebanyakan riwayat hanya
menyebut tiga kali pengiriman pasukan seperti yang akan saya
jelaskan padas hadits berikutnya. Serupa dengannya, hadits watsilah
yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, ..iTJ r p(i ?t:r 6 ;,4 oiri I

f*) ,iTj u alr',i & ?tt 6 ;t; o$j t ittr',*a, (Kalian

senantiasa berada dalam kebaikan selama ada di antara kalian orang
yang pernah melihatku dan menemaniku. Demi Allah, kalian
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senantiasa berada dalam kebaikan selama ada di antara kalian orang
yang pernah melihatku dan menemaniku). Hadits ini diriwayatkan
Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yanghasan.

Kedua, hadits Imran bin Hushain yang dinukil melalui jalur
Ishaq, yaitu Ishaq bin Rahawaih seperti ditegaskan Ibnu As-Sakan,
Abu Nu'aim dalam kitab Al Mustakhraj, dan An-Nadhr bin Syamuel.

Adapun Abu Jamrah 
-yang 

disebutkan dalam sanad di atas- adalah

murid Ibnu Abbas. Namun, hadits ini dia kutip dari tabi'in seperti

dirinya.
.a ol to.

,j/ .fi p (Sebaik-baik umatku adalah zamanku). Maksudnya,

orang-orang yang hidup pada zarnanku. Kata 'qarn' artinya orang-
orang hidup di suatu masa yang berdekatan dan bersekutu dalam
urusan tertentu. Ada yang berpendapat bahwa makna kata qarn

dibatasi pada orang-orang yang terkumpul di masa seorang nabi atau

pemimpin yang menyatukan mereka dalam satu millah, madzhab,
maupun perbuatan. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan
batasannya; dari 10 hingga 120 tahun. Namun, saya tidak menemukan
pernyataan tegas yang menyebut 70 tahun dan tidak pula 110 tahun.

Adapun selain kedua masa itu, pernah dijadikan sebagai batasan masa

yang dimaksud dengan garn.

Al Jauhari menyebutkan antara 30 sampai 80 tahun. Namun,
dalam hadits Abdullah bin Bisr yang dikutip Imam Muslim terdapat

indikasi bahwa qarn adalah 100 tahun, dan inilah pendapat yang

masyhur.

Penulis kitab Al Mathali 'berkata, "Qarn adalah umat yang telah
wafat dan tidak tersisa seorang pun dari mereka." Penyebutan 100

tercantum dalam hadits Abdullah bin Busr, dan inilah yang dijadikan
dasar oleh mayoritas ulama Irak. Sementara penulis kitab Al Muhkam
tidak menyebutkan 50 tahun, tetapi mencantumkan dari 10 hingga 70

tahun. Kemudian dia berkata, "Inilah ukuran yang sedang untuk umur
manusia pada setiap zarflan. Pendapat ini pula yang paling netral
(mengenai makna qarn) dan ditandaskan oleh Ibnu Al Arabi." Dia
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juga berkata, "Kata qarn diambil dari kata aqraan (sederajat)."
Pendapat ini mungkin dipadukan dengan pendapat yang terdahulu,
yakni qarn adalah masa 40 tahun dan seterusnya. Adapun mereka
yang mengatakan di bawah 40 tahun, maka tidak sesuai dengan
pendapat tadi.

Maksud 'zaman Nabi SAW' pada hadits di atas adalah para

sahabat. Pada pembahasan tentang sifat Nabi SAW disebutkan sabda

beliau, ?51 e-:\i f 'e'4 
Q4ku diutus pada sebaik-baik zamatt

anak keturunan Adam). Dalam riwayat Buraidah yang dikutip Imam

Ahmad, i.6J ti cr-ii' ifir dli oJ6'r; (Sebaik-baik umat ini actatah

zaman saat aku diutus di antara mereka). Tampak bahwa antara
waktu diutusnya beliau SAW dengan sahabat yang terakhir hidup
adalah sekitar 120 tahun sesuai perbedaan dalam menentukan tahun
kematian Abu Ath-Thufail. Bila patokannya adalah masa sesudah

Nabi SAW wafat, maka waktunya sekitar 100, 90, atau 97 tahun.
Adapun zaman tabi'in jika dihitung dari akhir waktu tersebut sekitar
70 atau 80-an. Sedangkan generasi berikutnya jika dihitung dari akhir
masa tabi'in maka waktunya sekitar 50 tahun. Dari sini diketahui
bahwa lama qarn berbeda-beda sesuai perbedaan usia generasi di
suafu masa.

Para ulama sepakat bahwa akhir generasi tabi'it tabi'in yang
diterima perkataannya adalah mereka yang hidup pada batas 220
tahun. Pada masa ini bid'ah-bid'ah banyak bermunculan. Aliran
Mu'tazilah mulai kuat, para filusuf mulai berperan, dan para ulama
mendapat cobaan unfuk mengatakan 'Al Qur'an adalah makhluk'.
Keadaan mengalami perubahan secara drastis. Persoalan terus

mengalami pengurangan hingga saat ini. Sabda Nabi SAW, .Jk"'j
V1.3r (Kemudian kedustaan menyebar\, benar-benar menjadi suatu

kenyataan hingga mencakup perkataan, perbuatan, dan keyakinan.

"e#- U-lt "/ 1X"*udian orang-orang sesudah mereka).

Maksudnya,zamarl sesudah para sahabat, yaifu generasi tabi'in.
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'ejdrP' |j 6"*udian orang-orang sesudah mereka).

Maksudnya, tabi'it tabi'in (para pengikut tabi'in). Hadits ini

menunjukkan bahwa para sahabat lebih utama daripada tabi'in, dan

tabi'in lebih utama daripada tabi'it tabi'in. Namun, apakah keutamaan

ini dinisbatkan kepada kelompok atau individu? Masalah ini masih

membutuhkan pembahasan yang mendalam. Pendapat yang kedua

menjadi kecenderungan jumhur ulama, sedangkan yang pertama

adalah pendapat Ibnu Abdil Barr. Menurut saya, siapa yang berperang

bersama Nabi SAW atau pada masanya dan atas perintahnya, atau

menafkahkan sesuatu dari hartanya, maka keutamaannya tidak dapat

ditandingi siapapun sesudahnya. Adapun mereka yang tidak

mengalami hal-hal tersebut, maka memerlukan pembahasan yang

mendalam. Dalil masalah ini adalah firman Allah dalam Surah Al
Hadiid 157) ayat to, ',-jlbi,u1i i6at #t ,F"4'di"i'& q#1
t'_ybJ')'r-i;.'g,ttiUiri;-:Sr',i,fit (Tidak sama di antara kamu orang-

orang yang menaJkahkan [hartanyal dan berperang sebelum

penaklukkan [MakkahJ. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada

orang-orang yang menaJkahkan [hartanyal dan berperang sesudah

itu).

Ibnu Abdil Barr mendukung pendapatnya dengan hadits, $t"JZ
l,-T ?i? tii.tJU'y p, ,y (Perumpamaan umatku seperti hujan.

Tidak diketahui apakah bagian awalnya lebih baik atau bagian

akhirnya). Hadits ini memiliki derajat hasan dan memiliki sejumlah

jalur yang mungkin mengangkatnya menjadi shahih. lmam An-

Nawawi melalukan keganjilan ketika menisbatkan hadits itu 
-dalam

fatwa-fatwanya- kepada Musnad Abu Ya'la, dari hadits Anas melalui

sanad yang lemah. Padahal hadits yang dimaksud dinukil At-Tirmidzi
dengan sanad yang lebih valid dibanding hadits Anas, dan dr-shahih-

kan oleh Ibnu Hibban dari hadits Ammar. Lalu An-Nawawi memberi

jawaban yang kesimpulannya adalah, "Maksudnya, mereka yang

melihat zaman saat Isa putra Maryam turun, dimana saat itu manusia

melihat kebaikan, keberkahan, kesatuan kaum muslimin, dan
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pemusnahan kekufuran. Maka terjadi kesamaran bagi mereka; mana di
antara dua zaman yang lebih utama (apakah zaman sahabat ataukah

zaman turunnya Isa AS -penerj). Akan tetapi kesamaran ini telah

dihapus oleh sabda beliau SAW, ;'.i t:\ir-Ar}* (SeUatt-baik masa

adalah zamanku).

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari hadits Abdurrahman bin
Jubair bin Nufair (salah seorang tabi'in) melalui sanad yang hasan,

dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "t1'J$ Sl6r7i Cljj' 6 $
G:fi 'd^Ar, $i u(iif i,rr ,ti;-,t:-ritd- "p (Sungsuh Al Masih aknn

mendapatkan suatu kaum yang sama seperti kalian atau lebih baik

-beliau mengucapkan tiga kali- Allah tidak akan menghinakan

umat dimana aku yang permulaannya dan Al Masih yang

akhirannya).

Abu Daud dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Tsa'labah,

dari Nabi SAw, t1' j-,-:,; 6"6'Jte;E,l;1-,!* 
"i 

yfry iUf g'ti
'#Ji ,jd (Akan datang masa-masa; seorang yang beramal akan

mendapat pahala lima puluh. Ditanyakan, "Apakah di antara mereka

atau di antara kami wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bahkan

di antara kalian."). Hadits ini menjadi pendukung hadits, F di ,F
*ir lf"rumpamaan umatku seperti air hujan).

Ibnu Abdil Barr juga berhujjah dengan hadits Ibnu Umar dari

Nabi SAW, ,r.')i l: *1\i- )E\t irbi e?,i sa16ar Sat
(Ciptaan yang paling utama keimanannya adalah kaum di tulang

shulbi para lelaki yang beriman kepadaku dan mereka tidak
melihatku). Hadits ini diriwayatkan Ath-Thayalisi dan selainnya,

tetapi sanad-nya lemah sehingga tidak dapat dijadikan hujjah.

Imam Ahmad, Ad-Darimi, dan Ath-Thabarani meriwayatkan

dari hadits Abu Jum'ah, dia berkata: Abu Ubaidah berkata, yr'lrtU-

,r,'ott|;y 1oik-?i' |fr :Jit .;x $JhEi ,:,!ii v;jri ttlT Yii
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d,\71': (Wonai Rasulullah, adakah seseorang yang lebih baik

daripada kami? Kami telah memeluk Islam bersamamu dan berjihad

dengamu." Beliau bersabda, "Ya, suatu kaum yang datang sesudah

kalian, mereka beriman kepadaku dan belum melihatku."). Sanad

hadits ini hasan dan dinyatakan shahih oleh Al Hakim.

Beliau juga berhujjah bahwa sebab generasi awal merupakan

generasi terbaik, adalah karena mereka terasing dengan keimanan

akibat banyaknya pendukung kekufuran saat itu, kesabaran mereka

atas gangguan kaum kafir, dan komitmen mereka terhadap agama. Dia
melanjutkan, "Demikian pula generasi akhir apabila mereka

menegakkan agama, komitmen dengannya, bersabar dalam ketaatan

saat muncul kemaksiatan dan fitnah, maka mereka juga menjadi

terasing. Amalan mereka saat itu menjadi bersih sebagaimana amalan

para sahabat. Argumen ini didukunqlyuy?t lmam Muslim dari Abu

Hurairah RA dari Nabi SAW, G:rLiiu. G 6-y i:ia;: Qy itl'1iiu
:J|fi.(Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing

s eperti s emula, berbahagialah orang- orang yang teras ing).

Namun, pemyataan Ibnu Abdil Barr ditanggapi, karena

konsekuensinya adalah ada orang-orang setelah generasi sahabat yang

lebih utama daripada sahabat Nabi SAW. Demikian yang ditegaskan

Al Qurthubi. Akan tetapi, perkataan Ibnu Abdil Barr tidak secara

mutlak bagi semua sahabat. Sebab dia menegaskan dalam

perkataannya tentang pengecualian mereka yang ikut perang Badar

dan Hudaibiyah. Tapi jumhur ulama berpendapat bahwa keutamaan

menjadi sahabat Nabi SAW tidak dapat diimbangi oleh amal apapun,

karena menyaksikan Rasulullah SAW. Adapun mereka yang

melakukan pembelaan terhadap beliau, lebih dahulu hijrah, memberi

pertolongan, memelihara syariat yang diterima dari beliau, lalu

menyampaikan kepada manusia, maka tidak seorang pun sesudahnya

yang dapat menyaingi keutamaannya. Karena tidak ada satu pun

kebaikan yang dilakukan orang-orang yang datang kemudian

melainkan pendahulunya juga mendapatkan pahala yang sama. Dari
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sini tampaklah keutamaan mereka. Perbedaannya terletak pada mereka

yang tidak memiliki hal-hal seperti di atas, selain pernah melihat
beliau SAW.

Hadits-hadits di atas masih sangat mungkin untuk digabungkan,

dimana hadits, "Untuk seorang di antara mereka yang beramal akan

mendapatkan seperti pahala 50 orang di antara kalian", tidak
menunjukkan keutamaan selain sahabat atas sahabat. Karena sekadar

tambahan pahala tidak berkonsekuensi adanya keutamaan secara

mutlak. Disamping itu, perbandingan pahala hanya berlaku pada

amalan yang serupa. Adapun keunggulan mereka yang menyaksikan

Nabi SAW berupa keutamaan melihat beliau SAW, maka tidak ada

seorang pun yang menyainginya. Berdasarkan cara ini, mungkin
hadits-hadits yang terdahulu dapat ditakwilkan.

Mengenai hadits Abu Jum'ah tidak ada kesepakatan di antara

periwayat tentang lafazttnya. Sebagian mereka menukil dengan lafazh
"lebih baik" seperti telah disebutkan. Namun, sebagian lagi menukil,
"Kami berkata, wahai Rasulullah, adakah kaum yang lebih besar

pahalanya daripada kami?" Hadits dengan lafazh seperti ini dikutip
Ath-Thabarani, dan sanad riwayat ini lebih kuat daripada sanad

riwayat terdahulu serta selaras dengan hadits Abu Tsa'labah. Adapun
j awabannya telah disebutkan terdahulu.

t-3'.)$')t fi:t X. j;si $\1$ (Aku tidak tahu, apakah beliau

menyebutkan setelah zamqnnya dua masa atau tiga). Keraguan serupa

terdapat pula dalam hadits Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah yang

dikutip Imam Muslim. Begitu pula dalam riwayat Abu Buraidah yang

dikutip Imam Ahmad. Kebanyakan jalur periwayatannya tidak
terdapat unsur keraguan. Di antaranya dari An-Nu'man bin Basyir
yang dinukil Imam Ahmad. Dari Malik 

-dikutip 
Imam Muslim-

dariAisyah,"J,, liu(,fiir iljr i,Srsr?a6r if ar jr--,s-,5*tSv

.e.16, # ..j.6' (S"orony laki-laki berkata, 'Wahai Rasulullah, manusia

manakah yang lebih baik?' Beliau menjawab, 'Zaman yang aht
berada di dalamnya, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga).

T.ATHUL BAARI - 375



Dalam riwayat Ath-Thabarani dan Samuwaih terdapat

keterangan yang dapat menafsirkan pertanyaan ini. Riwayat tersebut

dinukil keduanya melalui Bilal bin Sa'ad bin Tamirn dari bapaknya,

dia berkata , d?) ui :Jvi t"; u"rit Ai lt',1't-t [ ,C (Aku berkata,

'Wahai Rasulullah, manusia manakah yang lebih baik?' Beliau

bersabda, 'Aku dan yang hidup di zamanku). Lalu disebutkan seperti

hadits di atas.

Ath-Thayalisi menukil dari hadits Umar dari Nabi SAW, ,fi'P

{s' 3,iti' ij |&ut ait|'$r (Sebaik-baik umatku, adalah zaman

yang aku berada di antara mereka, kemudian yang kedua, kemudian

yang ketiga). Pada hadits Ja'dah bin Hubairah yang dikutip Ibnu Abi

Syaibah dan Ath-Thabarani terdapat penyebutan zarnan keempat, p

\\1 o')?\"J ;&';I.'i!,i :&'il}"l''j ,€.'j ,t$t (sebaik-baik

manusia adalah zamanku, kemudian orang-orang sesudah mereka,

kemudian orang-orang sesudah mereka, kemudian orang-orang yang

terakhir lebih buruk). Para periwayat hadits int tsiqah (terpercaya)

hanya saja penggolongan Ja'dah sebagai sahabat masih

diperselisihkan.

,1'J'eti;'01 ni 1Xr*"dian, sesungguhnya sesudah merekat suatu

kaum). Demikian yang dinukil oleh mayoritas periwayat. Sebagian

mereka mengutip dengan kata, qaumun (bukan qauman).

Kemungkinan perbedaan ini hanya dari penyalin naskah menurut

pendapat mereka yang tidak menulis alif pada kata manshub. Tapi

kemungkinan pula kata inna berfungsi sebagai penguat yang

bermakna 'ya'. Namun, pendapat ini cukup jauh dari kebenaran.

Hadits ini dijadikan dalil tentang 'adalah2 tiga generasi yang

disebutkan, meski ada perbedaan dari segi keutamaan. Namun, harus

t Dalam naskah matan disebutkan [1ji (sesudah kalian). Lafazh ini pula yang

dijelaskan oleh Al Qasthalani seraya berkata, "Menggunakan huruf kal"
''Adalah bermakna kebaikan agama dan kejujuran dalam menyampaikan riwayat,
lawannya adalah fasik. -penerj.
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dipahami dalam konteks mayoritas. Pada dua generasi sesudah

sahabat terdapat sifat-sifat tercela 
-seperti 

disebutkan- akan tetapi

relatif sedikit. Berbeda dengan masa sesudah tiga generasi tersebut,

dimana kerusakan sangat merebak dan masyhur.

Dalam hadits ini terdapat juga penjelasan orang-orang yang

ditolak kesaksiannya. Mereka adalah yang memiliki sifat-sifat
tersebut. Ini pula yang disinyalir oleh sabda beliau, "Kemudian

kedustaan menyebar", yakni menjadi banyak. Lalu hadits ini
dijadikan dalil tentang bolehnya melakukan perbandingan di antara

sahabat seperti dikemukakan oleh Al Maziri. Kandungan lain bagi
hadits ini telah diulas pada pembahasan tentang kesaksian.

Ketiga, hadits Ibnu Mas'ud yang semakna dengan hadits

sebelumnya, dan telah disebutkan pada pembahasan tentang kesaksian

dari segi sanad danmatan.

2. Kedudukan Kaum Muhajirin dan Keutamaan Mereka
Diantaranya; Abu Bakar Abdullah bin Abi Quhafah

At-Taimi RA.

4.,ii:t etu: q,rfi A!,ef@t ")fl.) ,i6 ar J'i':
'#'4t({*:5tijirt t:1.J;3;:s6r*ui' q lUi ofr-

116 iurr 
't|-#,f tr e1Au66:?xli; 'il' 

'Jiu': 
<ojr,Ia,

- f I oci:r*?nt ,grg* u.r: * tjak.G;du
.)u;lte.rt*?rt;*;r

Dan firman Allah, "Bagi parafuqara yang berhijrah yang diusir
dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena)

mencari karunia dari Allah dan keridhaanQrlya) dan mereka
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menolong Allah dan Rasul-Nyct. Mereka itulah orang-orang yang

benar. " (Qs. Al Hasyr [59]: 8).

Dan firman-Nya, "Jikalau kamu tidak menolongnya

(Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah menolongnya 
-hingga

firman-Nya- Sesungguhnya Allah beserta kita." (Qs. At-Taubah

Is9]:a0)

Aisyah, Abu Sa'id, dan Ibnu Abbas RA berkata, "Adapun Abu
Bakar bersama Nabi SAW dalam goa."

7)G iq e ?ut oy, k ; ,s;;,1 iSu ,tlr ,f oo\ eri e
';tF:, irst'r:./jU k ;i]w ,t7i'r, -;,n & >a;

/ , . ,a

nr ir-:r1 ui'.Jb ';3 t'c ;L ,\ ,i.)G'Jrii ,Jr,'iG 
"€rrtk rf 4\aEJ,ycL? f *') *?,'J,,

i.G ?W 6Wi ,j; .;r rel -,i:.;'ri- *:u {J'u ttL3'rl

,Wi?X, tiv ,et q;G'Jb ,J 6)i|F qA 4s ,dribt
a! ' 'i' ' ''' \ | * at'&1i ,U:;* e'& ^i; 

L'tifYrL-tY^
'€ ,*'t y, \t J:" Ut't-b>tt ,:t q U ;.a*r ,'; '.i
f €t4t1 tirp lLi Jb)t ,t ari"$ d:; r;'+:i'.iu
'._J.,'i'a-'AI; ,t:\ti sltq *7 ,i'?2t J\*'6),
'*,.t'b,i)i;,)i'i ;b "";',4,h)., 

ju r1:,r.i L. ui
'JtL$'n;ii .4 i,Ss eui LJt; .,i'Ja- |i .d iJu t,i a
- ro.olts.la! ' 

'o.oltx,la! 
' '

,,1 qz;s d.'a; o?\, f oo\;* tk' ,i* y
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,U"r4;L;'rr;y*'r *ht 'u yt);),',i; 's't
.,8 hr , 

j:o',r:)t A q'.Jhtt ,li;;i '''; & J.!t &'.;-)\, \p; , - ..

; a* ,yt'j;; ll';t |Ji ,{i!t 
^s 

,{;q';*',
t-l;ru ,uJ,iu ..lr j;r 6- ;,-1')t.li il ,*'"i ,',*)

t ot c ,,./,*i;,.,.r dJJl; ,."::''' 'c'' c " ';1 krii * ,gla-'r"Fr,t; y' , , I {t't '* g. -' * )*- (- '*-r
'otv; v 'jui g, ;;:, s- ai ii {i.l' tt^ :'JIr'i u; *

1r'*iu, <o';;>,1;ijrr6'-i.) .t; ilt b!

3652. Dari Abu Ishaq, dari Al Bara', dia berkata, "Abu Bakar

RA membeli satu kendaraan dari Azib dengan harga 13 dirham. Abu

Bakar berkata kepada Azib, 'Perintahkan Al Bara' membawakan

kendaraanku kepadaku'. Azib berkata, 'Tidak, hingga engkau

menceritakan kepada kami bagaimana yang engkau dan Rasulullah

SAW lakukan ketika kalian berdua keluar dari Makkah sementara

orang-orang musyrik mengejar kalian'. Dia berkata, 'Kami berangkat

dari Makkah dan menghidupkan 
-atau 

kami berjalan- pada malam

dan siang hari kami, hingga waktu zhuhur dan tengah hari. Aku

melemparkan pandanganku apakah melihat bayangan untuk aku

berlindung. Tiba-tiba ada satu batu besar, maka aku mendatanginya.

Aku memperhatikan sisa bayangannya lalu meratakan tempat itu.

Kemudian aku membentangkan alas untuk Nabi SAW. Setelah itu aku

berkata kepada beliau, 'Berbaringlah wahai nabi Allah'. Nabi SAW

berbaring kemudian aku berangkat memperhatikan apa yang

disekitarku; apakah aku melihat seseorang yang mencari? Tiba-tiba

aku melihat penggembala kambing yang menuntun kambing-

kambingnya ke arah batu tadi. Dia menginginkan dari batu itu apa

yang kami inginkan. Aku bertanya kepadanya seraya berkata, 'Milik
siapa engkau wahai anak muda?' Dia mengatakan (bahwa dirinya)

milik seorang laki-laki Quraisy. Dia menyebut namanya dan aku pun

mengenalinya. Aku berkata, 'Apakah pada kambingmu ada susu?' Dia
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menjawab, 'Ya'. Aku berkata, 'Apakah engkau mau memerah untuk

kami?' Dia menjawab, 'Ya'. Aku memerintahkannya memegangi

seekor kambingnya. Kemudian aku menl,rruh mengibas

[membersihkan] debu dari kantong susunya. Setelah itu aku

memerintahkannya mengibas kedua tangannya dengan melakukan

seperti ini. Ia memukulkan kedua tangannya satu sama lain, lalu

memerah sedikit air susu untukku. Aku telah menfapkan satu bejana

untuk Rasulullah SAW di mulutnya terdapat secarik kain. Maka aku

menumpahkan (air dalam bejana itu) ke susu hingga bagian bawahnya

menjadi dingin. Aku pergi membawanya kepada Rasulullah SAW dan

bertepatan saat aku datang beliau telah bangun. Aku berkata,

'Minumlah wahai Rasulullah'. Beliau minum hingga aku merasa

ridha. Kemudian aku berkata, 'Telah tiba saatnya berangkat wahai

Rasulullah'. Beliau menjawab, 'Benar'. Kami pun berangkat

sementara orang-orang mencari kami. Tak seorang pun di antara

mereka yang berhasil menyusul kami selain Suraqah bin Malik bin

Ju'syrm yang menunggang kudanya. Aku berkata, 'lni orang yang

mengejar telah berhasil menyusul kita wahai Rasulullah'. Beliau

bersabda, 'Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita'."

Turiifuuuna (kamu membawanya kembali ke kandang) pada

waktu sore, dan tasrahuuna (kamu melepaskannya ke tempat

penggembalaan) pada waktu pagi.

*j*
I.'EL Y

o-. I o. ./ o,

d: -fu, Gt f ,.ft ,f
, -2 

''iLiLi'i ,Stst q.(tt
lfit ii,r ;*! k ti

3653. Dari Anas, dari Abu Bakar RA, dia berkata, "Aku berkata

kepada Nabi SAW saat berada dalam goa, 'Kalau salah seorang

diantara mereka melihat ke bawah kakinya niscaya dia akan melihat

kita'. Beliau bersabda, 'Apa dugaanmu wahai Abu Bakar tentang dua

orang dan Allah yang ketiganya'."
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Keteranean Hadits:

(Bab kedudukan kaum muhajirin dan keutamaan mereka). Kata

'bab' tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Adapun yang

dimaksud kaum muhajirin adalah selain kaum Anshar dan orang-

orang yang masuk Islam saat pembebasan kota Makkah dan

seterusnya. Sahabat dari sisi ini terbagi menjadi tiga kelompok.
Adapun kaum Anshar adalah suku Aus, Khazraj, dan para sekutu

maupun mawali mereka.

(Di antara mereka Abu Baknr Abdullah bin Abi Quhafah At-
Taimi). Demikianlah Imam Bukhari menyebutkan dengan tegas bahwa

nama Abu Bakar adalah Abdullah sebagaimana pendapat yang

masyhur. Sebagian mengatakan namanya sebelum Islam adalah Abdul
Ka'bah, dan biasa pula dinamakan Al 'Atiq. Para ulama berbeda

pendapat; apakah ia adalah namanya yang asli, atau gelar yang

diberikan kepadanya karena nasabnya yang bersih dari cacat dan cela,

atau keadaannya yang lebih dahulu berada dalam kebaikan dan lebih
awal memeluk Islam, ataukah gelar itu diberikan kepadanya karena
ketampanannya, ataukah karena ibunya tidak pernah mendapatkan

anak yang berumur panjang sehingga ketika Abu Bakar lahir maka
ibunya menghadapkannya ke Ka'bah seraya berkata 'Ya Allah, inilah
yang engkau bebaskan dari kematian', ataukah karena Nabi SAW
telah memberi kabar gembira kepadanya bahwa Allah telah
membebaskannya dari neraka.

Bagian akhir ini telah disebutkan dari Aisyah yang dikutip At
Tirmidzi, dan hadits lain dari Abdullah bin Az-Ztbair yang dinukil Al
Bazzar. Hadits yang dimaksud dtshahihkan oleh Ibnu Hibban dan dia

berkata, "Adapun namanya sebelum itu adalah Abdullah bin Utsman."
Utsman adalah nama bapak Abu Quhafah.

Pemberian gelar Ash-Shiddiq adalatr karena dia lebih dahulu

membenarkan Nabi SAW. Ada pula pendapat yang mengatakan

bahwa awal mula dia diberi gelar Ash-Shiddiq adalah pada pagi

malam Isra'. Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Ali bahwa dia

biasa bersumpah, sesungguhnya Allah menurunkan nama Abu Bakar
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dari langit, yakni Ash-Shiddiq. Para periwayat hadits ini tergolong

tsiqah (terpercaya).

Nasabnya adalah Abdullah bin Utsman bin 'Amir bin Amr bin
Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib.

Nasabnya bertemu dengan nasab Nabi SAW pada Murrah bin Ka'ab.

Jumlah bapak keduanya hingga Murrah adalah sama.

Ibu Abu Bakar adalah Salma, yang biasa dipanggil Ummul
Khair binti Shakhr bin Malik bin 'Amir bin Amr. Dia masuk Islam

dan turut berhijrah. Maka hal ini digolongkan pula sebagai keutamaan

Abu Bakar. Sebab kedua orang tuanya sama-sama masuk Islam dan

demikian juga seluruh anaknya.

u"f$t lryU.'j6i ilr Jgs @an firman Altah, "Bagi para

fuqara' yang berhijrah...'). Al Ashili dan Karimah menyebutkan

hingga kalimat, Ojt;lrilr'njl (Merekalah orang-orang yang benar).

Dengan ayat ini, Imam Bukhari ingin mengisyaratkan keutamaan

kaum Muhajirin. Hal itu berdasarkan kandungan ayat yang berupa

sifat-sifat terpuji dan kesaksian Allah atas mereka sebagai orang-orang

yang benar.

...btt'o'pS';uJ i:'F lt 
'i,t 

'SA'1 pan firman Allah, "Kalau kamu

tidak menolongnya maka sungguh Allah telah menolongnya...").

Dengan ayat ini, Imam Bukhari mengisyaratkan keutamaan kaum

Anshar, karena mereka komitmen dengan perintah menolong Nabi

SAW. Adapun pertolongan Allah terhadap beliau SAW

-sebagaimana 
disitir ayat di atas- saat menuju Madinah adalah

dengan memeliharanya dari gangguan kaum musyrikin yan-e

mengikutinya dengan tujuan mengembalikannya dari tujuan semula.

Dalam ayat ini juga terdapat keutamaan Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Karena dia menemani Rasulullah SAW dalam perjalanan tersebut, dan

melindunginya dengan dirinya, seperti yang akan disebutkan. Allah
memberi kesaksian bahwa Abu Bakar adalah sahabat Nabi-Nya.
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,b'4'e F ii u?'t 'ft:; ilr q3 lV n0 y ;1:t axv uG

l6i, ,C e't y?tt plisyah, Abu Sa'id, dan lbnu Abbas berkata, "Abu

Bakar bersama Nabi SAW di goa."). Maksudnya, saat keduanya

keluar dari Makkah menuju Madinah. Hadits Aisyah akan disebutkan

secara panjang lebar pada bab "Hijrah ke Madinah", ydDE di dalamnya

disebutkan, |# fr ,*. ).rifr i:: P:. o n' 
"b it 

JH 4 r
(Kemudian Rasulullah SAII dan Abu Bakar bertemu dalam goa di
gunung Tsur).

Ibnu Hibban meriwayatkan hadits Abu Sa'id dari jalur Abu

Awanah, dari Al A'masy, dari Abu Shalih tentang kisah diutusnya

Abu Bakar untuk melaksanakan haji. Di dalamnya disebutkan, 'i'JW

luj' e €b') EiUt ,&t y ir' ,/;a yt J't i (Rasulullah SAw

bersabda kepadanya, 'Engkau adalah saudaraku dan sahabatku

[ketika beradal di dalam goa'.").

Hadits Ibnu Abbas disebutkan pada tafsir surah Al Bara'ah (At-
Taubah) pada kisah Ibnu Abbas bersama Ibnu Az-Zubair. Di
dalamnya terdapat perkataan Ibnu Abbas, "Adapun kakeknya adalah

sahabat dalam goa", maksudnya Abu Bakar. Ibnu Abbas memiliki
hadits lain yang mungkin lebih mengarah kepada permasalahan.

Ahmad dan Al Hakim meriwayatkan dari Amr bin Maimun, dia

berkata, 
'nqJ ;&) ]*t &' {*'dt'fii'fu'e't ry o';';- o'};;ilt os

'[taa,',16,k riiit o'r.*, *'#t xt,,V {',lut,yt'J'*'t s", lst k i:
sr-;,ir l-A'Jtn k $ (Orang-orang musyrik melempari Ali karena

mengira dfa adalah Nabi SAW. Lalu Abu Bakar datang dan bertanya,
'Wahai Rasulullah'. Ali berkata kepadanya, 'Beliau pergi ke arah

sumur Maimun, susullah'." Dia berkata, "Abu Bakar pergi dan

masuk bersama beliau ke dalam goa.").Kandungan hadits tersebut

dinukil pula oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i tanpa menyertakan

bagian yang berkaitan dengan masalah di tempat ini.
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Al Hakim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas

tentang firman Allah dalam Surah At-Taubah [9] ayat 40, itr J;U
,*'^;:4 '' (Maka Altah menurunkan ketenangan-Nya kepadanya

[MuhammadJ). Dia berkata, * ej o)b (Kepada Abu Bakar).

Abdullah bin Ahmad meriwayatkan dalam Ziyadat Al Musnad melalui

jalur lain dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, jj

ltli'.d *,1j orb ,& UU" Bakar adalah sahabar dan penghiburku

dalam goa). Para periwayatnya tergolong tsiqah (terpercaya).

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari

Abdullah bin Raja'. Dia adalah Al Ghudani Bashri, seorang periwayat

tsiqah. Demikian pula halnya periwayat lain dalam sanad hadits itu.

-.:, . , !2t3'rii,-Ji ..l :17;6 Jtii (Azib berkata, "Tidak, hingga engkau

menceritakan kepada kami."). Demikian tercantum dalam riwayat

Isra'il dari Abu Ishaq. Sementara disebutkan pada pembahasan

tentang bukti-bukti kenabian dari riwayat Zthair dari Abu Ishaq, jEi

t ,g.1 {i'Jw ,:^ti Y- ert efi'^ti'^ii^a :,Sv ,4'4- a't U' ,:)o_

C'n f S.11On berkata kepada Azib, '(Jtuslah analsnu membawanya

bersamaku'. Dia berkata, 'Alu pun membawanya bersamanya dan

bapakku keluar mengambil harganya secara tunai'. Lalu bapakku

berkata kepadanya, 'Wahai Abu Bakar, ceritakan kepadaku...').

Secara zhahir, kedua riwayat ini memiliki perbedaan.

Kandungan riwayat Isra'il menyatakan bahwa Azib tidak mau

mengutus anaknya bersama Abu Bakar hingga dia bercerita kepada

mereka. Sementara riwayat Zuhair menyatakan bahwa cerita tersebut

tidak dikaitkan dengan syarat apapun. Namun, ada kemungkinan

dipadukan bahwa pada awalnya Azib membuat persyaratan dan Abu

Bakar menyetujuinya. Ketika mereka hendak berangkat, Azib segera

menagih apa yang dijanjikan Abu Bakar, dan Abu Bakar pun

memenuhinya.
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Al Khaththabi berkata, "Hadits ini dijadikan dalil oleh mereka
yang memperbolehkan mengambil upah dalam menyampaikan suatu

hadits. Tapi ini merupakan pengambilan dalil yang batil. Karena

mereka itu telah menjadikan periwayatan hadits sebagai mata

pencaharian. Adapun kisah antara Azlb dan Abu Bakar berlangsung

sesuai kebiasaan yang berlaku di antara para pedagang, yaitu para

pembantu mereka akan membawakan barang untuk pembeli, baik
diberi upah maupun tidak." Demikian yang dia katakan. Namun, tidak
diragukan bahwa berdalil untuk memperbolehkan hal itu sangat sulit
dibenarkan. Sebab ia terkait dengan masalah lain, yakni kalau Azib
tetap tidak mengirim anaknya niscaya Abu Bakar tetap tidak mau

bercerita.

et4Sl S$ qiUa-tiba aku melihat penggembala). Saya belum

menemukan keterangan tentang nama penggembala maupun nama

pemilik kambing. Hanya saja dalam hadits Abdullah bin Mas'ud
disebutkan keterangan yang dijadikan pegangan oleh mereka yang

mengatakan bahwa penggembala tersebut adalah Abdullah bin
Mas'ud sendiri. Hadits yang dimaksud diriwayatkan Imam Ahmad
dan Ibnu Hibban dari jalur Ashim, da-'i Zin, dari Ibnu Mas'ud, dia

berkata, Pt y a' *p lt JJ,1t G p ,9 gi i z:ttt.r;,t ;\i *
t )/1, - 'o*'#;g'r..jj :Jr-! ,f ,tJi" i)r, [ :Jri, f i.i: (Aku pernah

menggembala kambing milik Uqbah bin Abi Mu'aith, lalu Rasulullah
SAW dan Abu Bakar melewatiku, beliau berkata, 'W'ahai anak muda,

apakah ada air susu?' Aku menjawab, 'Ya, akan tetapi aku diberi
amanah'.).

Tapi riwayat ini tidak tepat untuk dijadikan sebagai penafsiran

maksud 'penggembala' pada hadits Al Bara'. Sebab dalam hadits itu
disebutkan, "Dikatakan kepadanya, 'Apakah engkau mau memerah?'

Dia berkata, 'Yal' Sedangkan hadits mengindikasikan bahwa sang

penggembala tidak bersedia memerah susu kambing gembalaannya.

Perbedaan lain pada hadits Al Bara', bahwa kambing yang diperah

memiliki air susu yang sangat banyak, sedangkan hadits Ibnu Mas'ud
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menyatakan hadits yang diperah belum pernah dikawini oleh pejantan

dan tidak hamil. Kemudian pada akhir hadits Ibnu Mas'ud terdapat

indikasi bahwa peristiwa itu berlansung sebelum hijrah. Hal itu dapat

dilihat dari lafazh, "Kemudian aku mendatanginya sesudah itu seraya

berkata, 'Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku perkataan ini'." Hal ini

memberi asumsi bahwa peristiwa itu berlangsung sebelum Ibnu

Mas'ud masuk Islam. Padahal Ibnu Mas'ud masuk Islam lebih awal,

jauh sebelum Nabi SAW hijrah. Maka tidak mungkin dikatakan

bahwa Ibnu Mas'ud sebagai pelaku pada kisah hijrah.

,*) ,; a* (Beliau minum hingga aku ridha). Dalam

riwayat Aus dari Khadij dari Abu Ishaq disebutkan, 'jK ,Oe,:'l ;.i'Jtt

:* ,- W 6 t:tt) a:Jr)(Abu Ishaq berkata: Beliau mengucapkan

suatu kalimat, demi Allah, aku tidak pernah mendengar kalimat itu

dari selainnya). Seakan-akan yang dimaksud adalah kalimat, "Hingga

aku ridha." Karena hal itu mengisyaratkan beliau SAW minum

dengan puas. Sementara kebiasaan beliau adalah tidak minum hingga

benar-benar puas.

yt'Jr:,|:J-'J+ jt ;si \5 Qelah tiba saatnya berangkat wahai

Rasulullah). Maksudnya, telah masuk waktu untuk berangkat. Pada

pembahasan tentang bukti-bukti kenabian disebutkan, iitt S';t'SJt

,r-r; 'i U ,,h').lL ilf ,'&', {bil, .,I^a (Rasututtah'SAW bertanya,

'Apakah belum sampai saatnya berangkat?' Aku berkata, 'Benar!'.).

Kedua versi ini digabungkan bahwa Nabi SAW memulai pertanyaan.

Lalu Abu Bakar menjawab, "Benar!" Kemudian Abu Bakar

mengulangi, "Telah tiba saatnya berangkat."

Al Muhallab bin Abi Shufrah berkata, "Hanya saja Nabi SAW

minum air susu kambing itu, karena beliau berada pada zaman saling

memberi hadiah. Oleh karena itu, sikapnya tidak bertentangan dengan

sabdanya, .-;iU 
"yt 

6( z?6"rriW"'l (Janganlah salah seorang di

antara kamu'r**'"rol, hewan teinak milik orang lain, kecuali atas

izinnya). Sebab hadits ini berlaku pada kondisi saling menuntut hak.
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Atau hadits yang menyebutkan "larangan" dipahami dalam konteks

mengambil dan mencuri. Sementara pada peristiwa di atas, Abu Bakar

lebih dahulu bertanya kepada penggembala; Apakah engkau mau

memerah? Penggembala menjawab, 'Ya!' Seakan-akan Abu Bakar

bertanya; Apakah pemilik kambing mengizinkanmu untuk

memerahnya bagi siapa yang datang kepadamu? Maka penggembala

itu menjawab, 'Ya!' Atau kejadian itu dilakukan menurut kebiasaan

bangsa Arab pada umumnya yang mengizinkan orang-orang lewat dan

ibnu sabil (orang dalam perjalanan) untuk memerah susu. Maka setiap

penggembala diberi izin untuk melakukannya."

Ad-Dawudi berkata, "Beliau SAW minum karena waktu itu
sebagai ibnu sabil, dan seorang ibnu sabil berhak meminumnya jika
membutuhkannya, apalagi Nabi SAW." Pendapat paling jauh dalam

masalah ini adalah mereka yang mengatakan, "Nabi SAW

memperbolehkan mengambilnya karena statusnya sebagai harta kafir
harbi (kafir yang memerangi kaum muslimin)" sebab perang belum

diwajibkan dan rampasan perang belum pula dihalalkan.

Sebagian masalah ini telah dikemukakan pada akhir pembahasan

tentang barang temuan. Di tempat itu telah dibicarakan tentang

bolehnya hal itu bagi musafir secara mutlak.

Pelaiaran vang dapat diambil

1. Pengikut yang merdeka melayani orang yang diikuti saat terjaga,

dan menjaganya saat tidur.

2. Kecintaan Abu Bakar kepada Nabi SAW, adabnya terhadap

beliau, dan sikapnya yang lebih mengutamakan beliau daripada

dirinya sendiri.

3. Adab makan dan minum serta disukainya membersihkan apa

yang dimakan dan diminum.

4. Membawa alat-alat yang dibutuhkan dalam bepergian, seperti

bejana dan pisau, dan hal ini tidak merusak sikap tawakkal.
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Kisah Suraqah akan disebutkan dengan lengkap pada

pembahasan tentang hijrah' lmam Bukhari mengutipnya di tempat ini

dengan singkat. Sementara pada pembahasan tentang bukti-bukti

kenabian disebutkan lebih lengkap'

Catatan:

Al Ismaili menyebutkan hadits ini dari Abu Khalifah' dari

AbdullahbinRaja.(gurulmamBukhlidalamriwayatini),lalupada
bagian attrir ditamblnkan, ;b'a;it:\'7'Lsf n'& l' 'J"s''2 

u'z''2

f Jl.;6 i;,it'&36!,yl "i*^i' *1 (Rasulullah sAW berangkat dan

aku bersamanya hingga kami sampai ke Madinah di malam hari'

Orang-orang pun berselisih tentang siapa yang akan disinggahi)' Dta

menyebutkan kisah secara lengkap' Saya akan meneranglan faidah-

faidahnya dalam pembahasan tentang hijrah'

i''r-ii,, (tt?' ):>,b| u, (o' fri> (Turiihuun [kamu memb aw anv a

kembali ke kandangJ di sore hari' dan tasrahuun [kamu

melepaskannya ke tempat penggembalaanl di pagi hari)' Ini adalah

penafsiran firman Allah dalam surah An-Nabl t16l ayat6' {'JJli
ti'-F'w)b|i'q'JG (Dan kamu memperoleh pandangan yang

indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan

ketika kamu melepaskannya cli tempat penggembalaan)'

IniadalahpenafsiranAbuljbaidahdalamkitabAlMajaz.
Namun, kalimat ini hanya tercantum dalam riwayat Al Kasymihani'

Adapun yang benar adalah pencantumannya pada hadits Aisyah

tentang kisah hijrah, yang disebutkan, t& C4il"i3'4 /'tb 'f't-'s

(Hewan ternak itu digembalakan oleh Amir bin Fahirah' lalu dibawa

pulang [sore hari] ke tempat keduanya)' Inilah tempat yang tepat

untukmenjelaskanlafazhdiatas'AdapunhaditsAlBara.,lafazhini
tidak disinggun g sedikitPun'
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f. grl'* /i fi (Dari Anas, dari Abu Bakar). Dalam riwayat

Hibban disebutkan, "l{nas menceritakan kepada kami, Abu Bakar

bercerita kepadaku. . ."

lui' d Eij'rLa.i * ht j*'4 'Ci pat" berkata kepada Nabi

SAW saat aku berada dalam goa). Dalam riwayat Hibban diberi

tambahan, ;F .-.lit')uT U-i:j (Aku melihat iejak-ieiak orang-orang

musyrik). Sementara dalam riwayat Musa bin Ismail dari Hammam

dalam pembahasan tentang hijrah disebutkan, {t\Ui t$ Oit'c.Ji!'i
pi)t (Aku mengangkat kepalaku, ternyata aku melihat kaki-kaki kaum

itu [merekaJ).

4:,6',J|'rJi';",bi 017 6oto" saja salah seorang mereka

melihat ke bawah kakinya). Pada kalimat ini terdapat penggunaan kata

"lau" yang berfungsi sebagai isyarat, untuk menunjukkan kejadian

yang akan datang. Hal ini menyalahi pandangan mayoritas ahli nahwu

(Gramatikal bahasa Arab). Kelompok yang memperbolehkan

penyebutan f il mudhari' (kata kerja yang menunjukkan waktu

sekarang dan akan datang) sesudah kata lau, berdalil dengan firman

Allah dalam surah Al Hujuraat l49l ayat7,;U /\t e f e'W"'i
(Kalau dia menuruti [kemauanJ kamu dalam beberapa urusan, benar-

benarlah kamu aknn mendapat kesusahan). Berdasarkan pandangan

ini berarti Abu Bakar mengucapkannya ketika orang-orang kafir
sedang berdiri di atas goa. Sementara menurut mayoritas ulama, Abu
Bakar mengucapkannya setelah orang-orang kafir berlalu, sebagai

ungkapan kesyukuran terhadap Allah, karena telah memelihara

keduanya dari gangguan orang-orang kafir.

Kalimat, ^li'C;'y'i:Si";tii 6aou salah seorang mereka

melihat ke bawah kedua kakinya), dalam riwayat Musa disebutkan, 3rl

'{,jj."lJ:tb'F*-AX'oi lxotou salah seorang mereka menundukkan

pandangannya). Sementara dalam riwayat Hibban disebutkan, '-,-J)
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aau (lulengangkat kedua kakinya). Lafazh serupa terdapat pula dalam

hadits Habasyi bin Junadah sebagaimana dikutip oleh Ibnu Asakir.

Tapi lafazh ini cukup musykil, karena secara zhahir pintu goa tertutup

oleh kaki-kaki mereka, kecuali jika dipahami bahwa pintu goa tertutup

oleh pakaian mereka.

Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Hibban, ilH'irti"oi'i
.,,4, . , ,., oi o., i'^.tl'&i v'p;.\ aati (Kalau salah seorang di antara mereka melihat

ke bawah kedua kakinya niscaya dia akan melihat kila di bawah

kedua kakinya). Demikian pula yang dinukil oleh Imam Ahmad dari

Affan dari Hammam. Dalam kitab Maghazi Urwah bin Az-Zubair

mengenai kisah hijrah, dia berkata, ]ei' y qlt frt * of ;:':ir ;it
*'erS e+'*i k i:!r3 ,'i'i t;& & *'t f a' .,p pr ,i,sir
(jn irr .r1 t;:; :; ,pr . o n' {*'4ti itr u.t'+ *'r;rr1'Tr
s\t ,hj"Pi"t;-u.:' qj ,i#)t yup e't y i',' ,r,* it )'r;rrbtj

1r.1; ilrr bii'p 1 y6.'JV- (orang-orang musyrik datang ke gunung

tempat goa yang Nabi SAW berada di dalamnya, hingga mereka

sampai ke atasnya. Abu Bakar mendengar suara-suara mereka, maka

timbul dalam dirinya kerisauan dan ketakutan. Saat itulah Nabi SAW

bersabda, 'Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita'.

Rasulullah SAW berdoa maka turunlah ketenangan kepadanya- Hal

inilah yang dtfirmankan Allah Azza wa Jalla, 'Ketika dia berkata

kepada sahabatnya, jangan bersedih sesungguhnya Allah bersama

kita'.). Riwayat ini memperkuat bahwa perkataan tersebut diucapkan

Abu Bakar saat itu juga. Karena itu pula Nabi SAW menjawab dengan

ucapannya, " Jangen bers edih. "

-'-P,r lo't'u, f u16"|!:b 6 (Apa dugaanmu wahai Abu Bakar

tentang dua orang dan Allah yang ketiganya). Dalam riwayat Musa

disebutkan, u;iiru ii,r oir ,3. Ui r; U3i (Beliau bersabda, 'Diam

wahai Abu Bakar, iuo oronf dan Allah yang ketiganya).Kata
itsnaani (dua orang) adalah khabar (predikat) bagr mubtada' (Subjek)
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yang tidak disebutkan. Adapun seharusnya adalah, "Kita dua orang."
Sedangkan makna, "Allah ketiganya", yakni Allah menolong dan
membantu keduanya. Kalimat itu harus dipahami demikian, karena
Allah adalah yang ketiga di antara setiap dua orang, yakni dengan
ilmu-Nya. Isyarat ke arah itu akan disebutkan pada tafsir surah Al
Baraa'ah (At-Taubah).

Hadits di atas menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Dari sini
diketahui pula bahwa pintu goa tersebut cukup rendah dan ukurannya
sempit. Dalam kitab Siyar karya Al Waqidi disebutkan bahwa seorang
laki-laki menyingkap kemaluannya lalu duduk dan kencing. Abu
Bakar berkata, : j ,f '$"il ui, ! ,J'ii .:, l?,tt, uTl ii (Dia tetah

melihat kita wahai Rasulullah". Beliau menjawab, "Kalau dia melihat
kita niscaya dia tidak akan menyingkap kemaluannnya.").penjelasan
kisah ini selanjutnya akan dipaparkan pada pembahasan tentang
hijrah.

Catatan:

Telah masyhur bahwa hadits pada bab ini hanya dinukil oleh
Hammam dari Tsabit. Di antara ulama yang menegaskan hal ini
adalah At-Tirmidzi dan Al Bazzar.Ibnu Syahin menukil dalam kitab
Al Afrad dari jalur Ja'far bin Sulaiman dari Tsabit sebagai pendukung
riwayat Hammam. Saya telah menyebutkan pula riwayat pendukung
dari hadits Habasyi bin Junadah. Lalu saya menemukan pendukung
yang lain dari Ibnu Abbas. Hadits yang sama dinukil Al Hakim di
kitab Al lklil.

3. Sabda Nabi SAW,e'Tutuplah Pintu-pintu Kecuali Pintu Abu
Bakar." Ini dikatakan Ibnu Abbas dari Nabi SAW

bt }-* ir Jy.,'+t 'ju 
A hr

,gv ,i:;b C us $lt a q. i-
e c t ?. . 1 , .q,r;At y 4 *
*lts),,6t rLj y

,t't
.irt Ot9
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'+"'oi o, r.tSi. r+i, K ;)
\t -u ;t't Ji, o* ;p *

&,iG i' y u
.. .?. . o1, 1 i* nr J;,e *: 4:l.e arl r

\t ,u.i,' ii,'Jt- :;jLl k ,r'os'),'?-!t * *': {,

3654. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata, "Rasulullah

SAW berkhutbah kepada manusia seraya bersabda, 'Sesungguhnya

Allah memberi pilihan kepada seorang hamba antara dunia dengan

apa yang ada pada-Nya. Maka hamba tersebut memilih apa yang ada

di sisi Allah '. " Dia berkata, "Abu Bakar pun menangis. Kami merasa

heran atas sikapnya menangis hanya karena Rasulullah mengabarkan

tentang seorang hamba diberi pilihan. Ternyata Rasulullah SAW,
hamba yang diberi pilihan. Abu Bakar orang paling mengetahui di

antara kami. Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya manusia

paling banyak berkorban untukku dalam persahabatan dan hartanya

adalah Abu Bakar. Sekiranya aku (boleh) mengambil khalil (kekasih)

selain Rabbku niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar. Akan tetapi

ukhuwah (persaudaraan) Islam dan kasih sayangnya. Tidak tersisa di
masjid satu pintu melainkan ditutup, kecuali pintu Abu Bakar'."

Keteransan Hadits:

(Bab sabda Nabi SAW, "Tutuplah pintu-pintu kecuali pintu Abu

Bakar. Hal itu dikatakan lbnu Abbas dari Nabi SAIZ). Sabda ini
dinukil melalui sanad yang maushul oleh Imam Bukhari dalam

pembahasan tentang shalat dengan redaksi, L-t';; ,S 
"S 

ti,t!
(Tutuplah dariku setiap khaukhah [pintu t""it11 Seakan-akan Imam

Bukhari menyebutkannya di tempat ini berdasarkan maknanya.

gg2 _ FATHUL BAARI

uir e.u;



Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari melalui Abu Amir (Al
Aqdi), dari Fulaih (Ibnu Sulaiman). Fulaih dan periwayat di atasnya

berasal dari Madinah.

(Dari Ubaid bin Hunoin';. Penielasan pertedaan tentang sanacl-

nya telah dikemukakan pada bab "Pintu Kecil di Masjid", di bagian

awal pembahasan tentang shalat.

' ? ''' ', & ti' ji; ',it 
lRosulullah SAW berkhutbah).ftt--'.1 ' :U d

Dalam riwayat Malik dari Abu An-Nadhr pada bab "Hijrah ke

Madinah" disebutkan,it 2i .,:,J *'* (Beliau ducluk cli atas

mimbar dan berkata...). Sementara dalam hadits Ibnu Abbas

terdahulu setelah hadits Abu Sa'id pada bab "Pintu Kecil..." di bagian

awal pembahasan tentang shalat, 9-cl6 $!r:f rf.$aat sakit yang

membawa kematiannya).

Imam Muslim menukil dari hadits Jundub, f &t ,P ,;t'+
)4 *rc'tliJoi ei'ir.'*: Gqku *"nd"rgr) Nabi sAt{ bersabda

lima malam sebelum meninggal dunia). Kemudian dalam hadits Ubay

bin Ka'ab disebutkan, ?Lr-.tti'p5 "#rrtQ o3,;i "ot

, ., ,
(Sesungguhnya terakhir kali alat berhubungan dengan Nabi kalian
adalah tiga hari sebelum beliau meninggal dunia), lalu disebutkan

hadits tentang khutbatr Abu Bakar yang merupakan bagian dari hadits

di atas. Seakan-akan Abu Bakar RA memahami isyarat Nabi SAW
berdasarkan faktor lain, dimana beliau menyebutkannya saat sakit

yang membawa kematiannya. Maka Abu Bakar merasa bahwa yang

dimaksud Nabi adalah diri beliau sendiri. Oleh karena itu, dia (Abu

Bakar) pun menangis.

elb 6 U1 g!,t\t';rt (Antara dunia dan apa yang ada pada-Nya).

Dalam riwayat Imam Malik disebutkan, ir3 U Sltr a]')',y fJ"i oi u.

' Dalam catatan kaki cetakan Bulaq disebutkan" "Demikian tercantum dalam naskah
yang ada pada kami. Namun ia tidak disebutkan padt sanadkitab Shahih Bukhari
yang ada pada kami."
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e:L-b J i3 (Antara untuk diberikan perhiasan dunia apa yang dia

kehendaki dan apa yang oda di sisi-Nya).

f.9.4 (Kami heran otas sikapnya nrcnongr9. Dalam

riwayat Muhammad bin Sinan pada bab "Pintu Kecil..." disebutkan,

"Aku berkata kepada diriku." Sementara dalam riwayat Malik
disebutkan , 'a,ut 

!O n' ..,Lr i' J'yi $-g-i:lr r.ri jt,*U, u,6r jui

SUii-j 'J';-'#i ,f |ri (Manusia berkata, 'Lihatlah syaikh ini,

Rasulullah SAW mengabarkan tentang seorang hamba, dan dia

berkata; Kami menjadikanmu sebagai penebus '). Ada kemungkinan

untuk dilakukan penggabungan bahwa Abu Sa'id menceritakan

dirinya tentang hal itu, lalu bertepatan dengan cerita selainnya, lalu dia

menukil semuanya.

*i f i3 "tS't 
(Abu Bakar adalah yang paling tahu di antara

kami). Dalam riwayat Malik disebutkan , u+ r;!"ibi'$ S t{ o'ei plUu

Bakar adalah orang yang lebih tahu di antara kami tentangnya).

Maksudnya, tentang Nabi SAW, atau tentang maksud perkataan

tersebut. Sementara dalam riwayat Muhammad bin Sinan disebutkan,

.:J-# I f Ui [ , jdi (Beliau bersabda, 'Wahai Abu Bakar, jangan

menangis).

f Uj lU,i * ,i.,p u"rXt ;r;1';t1 ls"rrngguhnya manusia

paling banyak berkorban untukku dalam persahabatan dan hartanya

adalah Abu Bakar). Dalam riwayat Imam Malik juga disebutkan

seperti itu. Sementara dalam riwayat Muhammad bin Sinan

disebutkan , * J.i d-JUj * e * crjl ;,;1;,,. ir; yakni diberi

tambahan huruf 'min'. Lalu mayoritas periwayat menukil dengan

lafazh f Ui,dan sebagian lagi menukil dengan lafazh, fi ;
Dikatakan bahwa lafazh 'Abu Balcr' tidak benar, dan yang benar

adalah 'abaa bakr', karena posisinya sebagai isim inna. Namun,

lafazh' Abu B akr' mungkin dilegitimasi dengan menambahk an dham ir
sya'an (kata ganti ketiga tunggal yang disebutkan sesudah inna), yaitu
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'innahu ' (sesungguhnya dia), lalu huruf jarr (huruf yang

mengharuskan kata yang dipengaruhinya diberi baris kasrah-penerj)
dan kata yang dipengaruhinya berkedudukan sebagai mubtada'
mu'akkhar (subjek yang diakhirkan). Atau nama dan kunyah yang ada

dianggap sebagai satu kesatuan sehingga tidak mengalami perubahan

tanda baca pada huruf akhimya (maka tetap dibaca 'Abu' meski ada

faktor yang mengharuskannya dibaca'Aba' -penerj). Atau kata 'inna'
pada kalimat itu berarti na'am (ya). Atau kata 'min ' pada kalimat
tersebut hanya sebagai tambahan (penguat) menurut pandangan Al
Kisa'i.

Ibnu Barri berkata, "Boleh dibaca 'Abu' jika diposisikan sebagai

sifat bagi kata yang tidak disebut secara tekstual, yang seharusnya

adalah, 'Inna rajulan -atau insaanan- min amanninnaas... '. Dengan
demikian isim inna tidak disebut secara tekstual, sedangkan h:uruf jarr
dan kata yang dipengaruhinya ditempatkan pada posisi kata sifat, lalu
lafazh' abu b alcr' berkedudukan sebagai kh abar (predikat). "

Kata'amanni' adalah isim tafdhil (comparative dan superlative
adjective [pola kata yang menunjukkan perbandingan]) dari kata
'mannu' yang berarti memberi dan mengerahkan. Maka arti hadits
tersebut adalah, "Sesungguhnya manusia yang paling banyak
mengorbankan jiwa dan hartanya." Bukan dari kata 'minnah' yang

bermakna menyebut-nyebut pemberian. Penjelasan mengenai hal ini
telah dipaparkan pada bab "Pintu Kecil...".

Ad-Dawudi, salah seorang pensyarah Shahih Bukhari
menjelaskan lafazh ini dengan asumsi bahwa kata tersebut berasal dari

kata 'minnah'. Dia berkata, "Maknanya adalah; sekiranya seseorang

boleh menyebutkan kebaikannya terhadap Nabi SAW, maka hal itu
hanya berlaku bagi Abu Bakar." Akan tetapi penafsiran pertama lebih
tepat.

Kata amanninnaas (manusia paling banyak berkorban) selaras

*

dengan hadits Ibnu Abbar, #:( q !,V't y C,* Ut /6t q"bi A
(Tidak ada seorang pun yang lebih banyak mengorbankan diri
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dan hartanya daripada Abu Bokar). Adapun riwayat yang

menyebutkan "inna min antanninnaas ", bila dikatakan bahwa kata,

"min" hanya sebagai tambahan maka tidak ada perbedaan. Tapi bila
tidak demikian, harus dipahami bahwa orang lain juga bersekutu

dalam keutamaan itu, hanya saja Abu Bakar lebih unggul, berdasarkan

redaksi kalimat tersebut.

Pendapat ini dikuatkan oleh riwayat At-Tirmidzi dari hadits Abu

Hurairah RA, r'd U.rb 'i'og frU.iy';r; *r$jA lU66 ftI r;'rb 'i.t;\r;
t,

fq, ?;-Wrtir'4q Qidak seorong pun yang beriasa kepada kami

melainkan telah kami balas kecuali Abu Bakar. Sesungguhnya dia
berjasa kepada kami yang akan dibalas Allah pada hari Kiamat).
Riwayat ini secara tegas menetapkan adanya budi baik orang lain.

Hanya saja Abu Bakar lebih unggul dibandingkan yang lain.

Kesimpulannya, apabila disebut secara mutlak, inaka yang

dimaksud adalah menjelaskan keunggulan Abu Bakar. Namun, jika
disebutkan tidak secara mutlak maka hal itu mengisyaratkan orang

lain yang turut bersekutu di dalamnya. Penjelasan hal ini tercantum

dalam hadits lain dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW. Substansinya sama

seperti hadits At-Tirmidzi, hanya saja terdapat tambahan, ))lr. 'ei'+

* 
"6' 

"oL 
1 1Auai6 ^ 

a memerdekakan B ilal dan budi/j as a melakukan

hijrah bersama Nabinya). Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-

Thabarani. Dalam riwayatnya pada jalur lain disebutkan, iji.ii i;i ri

't3r 6;,*it,!.vi n ;r,r4-rrj tf.gri i,:;6-q;b (Tidak ada seorans

pun yang lebih banyak berbudi/berjasa kepadaku dibanding Abu

Bakar. Dia telah membantuht dengan diri dan hartanya serta

m enika h kan ku d en gan putrinya).

Dalam hadits Malik bin Dinar dari Anas dari Nabi SAW yang

diriwayatkan Ibnu Asakir disebutkan, ,f\) ,.5;. I t3, W u'rlt'nlali o1

ls ii q4r- t,rt q'&i, f. i tv';)ilt'# olt .ar,*t, r1.atjsJ$t

:4, (Sesungguhnya manusia paling besar pengorbanannya kepada
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kami adalah Abu Bakar. Dia menikahkanku dengan putrinya, dan

mengorbankan dirinya untuklat Sesungguhnya kaum muslimin paling

baik hartanya adalah Abu Bakar. Dari harta itu dia memerdekakan

Bilal, dan membawaku ke negeri Hijrah). Riwayat senada dikutip pula

dari Ibnu Hibban At-Taimi, dari bapaknya, dari Ali.

Kemudian dinukil dari Aisyah jumlah harta yang diinfakkan

Abu Bakar. Ibnu Hibban meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari

bapaknya, dari Aisyah, bahwa dia berkata, i,t' & 4, * f ;: At

t'}:',i-11';;ti Pt y (Abu Bakar menginfakkan 40.000 dirham

kepada Nabi SAY|/). Az-Zubair bin Bakkar menukil dari Unvah dari

Aisyah, 6\'l: r:tri-:'!;6 06 rLi'oli 1t<etika meninggal dunia, beliau

tidak meninggalkan satu dinar dan tidak pula satu dirham pun).

'ry li-*g'.;? i'1 lXrtou aku mengambtl khalil [kekasihfi.

Masalah ini akan dibahas setelah satu bab. Ad-Dawudi berkata,

"Sabda ini tidak menafikan perkataan Abu Hurairah, Abu Dzar, dan

selain keduanya, "Khalilku telah mengabarkan kepadaku..." Karena

yang demikian diperbolehkan bagi mereka. Tapi tidak boleh bagi

seseorang diantara mereka mengatakan,'Aku khalil Nabi SAW. Oleh

karena itu dikatakan 'Ibrahim khalil [kekasih] Allah' dan tidak

dikatakan 'Allah khalil Ibrahim'." Saya (Ibnu Hajar) katakan,

pernyataan ini masih sangat terbuka untuk dikritik.

'ui;r':pr-1"1r ifi.Fi (Akan tetapi, ukhuwah Islam dan kasih

sayangnya), yakni 
.tercapai. 

Dalam riwayat Ibnu Abbas setelah satu

bab disebutkan, ,LAii (Lebih utama). Hal serupa dinukil Ath-Thabarani

dari l-Ibaidillah bin Tammam dari Khalid AlHadzdza', orliyi ;"i'8t

tr3li irr ii (Aknn tetapi persaudaraan iman dan Islam adalah lebih

utama). Abu Ya'la meriwayatkan dari Ya'la bin Hakim dari lkrimah,

:#i l>t.ili t ';Sli (Akan tetapi persahabotan Islam adalah lebih

utama\. Namun, riwayat ini dianggap musykil. Sebab khullah leblh
utama daripada ukhuwwah. Karena khullah mengharuskan adanya
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ukhuwwah dan segi lainnya. Maka dikatakan; maksudnya mawaddah

islamiyah dia terhadap Nabi SAW melebihi mawaddahnya terhadap

yang lainnya. Sebagian lagi berkata bahwa kata afdhal (lebih utama)

di sini bermakna fadhil (yang utama). Dengan demikian, tidak ada

masalah dengan keikutsertaan seluruh sahabat dalam keutamaan

tersebut, karena keunggulan Abu Bakar diketahui melalui keterangan

lain. Ukhuwwah (persaudaraan) dan mawaddah (kasih sayang) dalam

Islam berbeda-beda diantara kaum muslimin; menolong agam4

meninggikan kebenaran, dan meraih pahala yang banyak. Namun,

Abu Bakar mendapatkan bagian yang paling banyak dalam semua itu.

Pada sebagian riwayat disebutkan, 9>t 
J")i 'V ,4 yakni tidak

mencantumkan huruf alif pada kata khuwwah,. Ibnu Baththal

berkomentar, "Saya tidak mengetahui makna kalimat ini dan tidak

pula mendapati dalam perkataan orang Arab bahwa kata khuwwah

memiliki arti yang sama dengan khullah. Saya menemukan pada

riwayat lain, p),U,Iii3;(i. U"orr*tku, versi inilah yang benar."

Menurut Ibnu At-Tin, barangkali huruf c/ifhllang di sebagian riwayat,

karena huruf tersebut tercantum dalam riwayat- yang lain. Sementara

Ibnu Malik berusaha memberi penjelasan bahwa tanda baca pada

huruf alif dipindahkan kepada huruf nun (pada lafazh walaakin,

sehingga menjadi walaakinnu), setelah itu huruf alif tadi di hapus.

Pada saat huruf alif dihap:us, maka huruf nun pada kata walaakin

boleh diberi tanda dhammah dan boleh pula tetap sulan. Dia berkata,

"Adapun bila huruf alif tidak dihapus, maka huruf nun pada kata

walaakin tidak boleh diberi tanda baca lain kecuali sukun (tanda

mati)."

Kalimat, "sekiranya alu mengambil khalil [kekasih]...",
merupakan keutamaan bagi Abu Bakar dan tidak ada seorang pun

yang bersekutu padanya. Ibnu At-Tin menukil dari sebagian ulama

bahwa makna, "sekiranya aku mengambil khalil... ", yakni apabila

aku mengkhususkan seseorang dengan urusan agam4 niscaya aku

akan mengkhususkan Abu Bakar. Kemudian dia berkomentar, "Hal ini

menjadi dalil akan kedustaan kaum syl'ah tentang klaim mereka
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bahwa Nabi SAV/ telah menglrhususkan bagi Ali sejumlah perkara
dalam Al Qur'an den urusan-umsan agama, tanpa sahabat yang lain."
Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa berdalil dengan hadits tersebut

untuk masalah ini smgat terkait dengan kebenaran penakwilan yang
dikemukakan.

"#-l gidaktersisa). Penisbatan larangan kepada pintu adalah

dalam konteks najaz- Karena ketidakadaan pintu merupakan
konsekuensi dari larangan untuk tidak menyisakannya. Seakan-akan

dia berkata" 'Tanganlah kalian menyisakannya hingga tidak tersisa."
Kelompok lain meriwayatkan dengan lafazh, "laa yubqiyanna", dan
versi ini lebih jelas.

U ,l (Melainkan ditutup). Dalam riwayat Malik disebutkan

'khaukhah' sebagai ganti kata 'pintu'. Adapun 'khaukhah' adalah
lubang di dinding yang dibuat untuk cahaya dan tidak disyaratkan
harus tingg- Apabila dibuat rendah maka mungkin seseorang masuk
darinya untuk mempercepat sarnpai ke tempat tujuan. Oleh karena itu,
di tempat ini disebut pintu. Namun, menurut sebagian ulama
'khaukhah'tidak dryat dinamakan pintu, kecuali jika ditutup.

i3 gjv{ il (Kecuati pintu Abu Bakar).Ini adalah pengecualian

yang sempuma- Maknaqq jangan kalian tinggalkan satu pintu pun
melainkan ditutup, kecuali pintu Abu Bakar, biarkanlah terbuka. Al
Khaththabi, Ibnu Baththal, dan selain keduanya berkata, "Dalam
hadits ini terdapat pengf,hususan untuk Abu Bakar. Ini isyarat kuat
tentang haknya sebagai khalifah. Terutama bahwa peristiwa ini terjadi
di akhir kehidupan Nabi SAW, pada saat beliau memerintahkan agar
tidak mengimauri mereka, kecuali Abu Bakar.

Sebagian mengftlaim bahwa 'pintu' pada hadits ini merupakan
kiasan arti khilafah ftepemimpinan). Perintah 'menutup' adalah

kiasan unfuk memintanya. Seakan-akan beliau bersabda, "Janganlah
salah seorang kamu meminta k:hilafah kecuali Abu Bakar, karena tidak
ada larangan bagnya unfuk memintanya." Pandangan inilah yang

menjadi kecendenrngan Ibnu Hibban. Dia berkata setelah menuturkan

I
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hadits ini, "Di dalamnya terdapat dalil bahwa Abu Bakar adalah

khalifah sesudah Nabi SAW. Karena dengan sabdany4 'Tutuplah

untukku setiap pintu di masjid'berarti beliau menutup ambisi semua

manusia untuk menjadi khalifah sesudah beliau SAW-"

Sebagian memperkuat pandangan itu bahwa rumah Abu Bakar

terletak di As-Sunh pinggiran Madinah 
-seperti 

akan dijelaskan

setelah satu bab-- maka ia tidak memiliki 'pintu' ke masjid- Tapi

argumen ini lemah karena keberadaan tempat tinggalnya di As-Sunh

tidak berkonsekuensi bahwa dia tidak memiliki rumah yang

berdekatan dengan masjid. Disamping itu, rumahnya di As-Sunh

adalah rumah-rumah kerabat istrinya dari kaum Anshar. Abu Bakar

saat itu memiliki istri lain, yaitu Asma' binti Abu Umais, menurut

kesepakatan ulama. Adapun Ummu Ruman 
-msnuuf 

salah satu

pendapat- saat itu masih hidup.

Al Muhib Ath-Thabari menanggapi perkataan Ibnu Hibban, dia

berkata, "IJmar bin Syabah menyebutkan dalarn kitzb Akhbar Al
Madinah, batrwa letak rumah Abu Bakar yang pintunya tetap dibuka

menuju masjid adalah berdekatan dengan masjid. Lokasi itu tetap

dimiliki Abu Bakar. Abu Bakar menjualny4 lalu Hafshah Ummul

Mukminin membelinya seharga 4000 dirham. Kemudian tempat ini

tetap dimiliki Hafshah hingga mereka ingin memperluas masjid pada

masa khilafah Utsman. Mereka meminta darinya untuk perluasan

masjid, tetapi Hafshah menolak. Dia berkata, 'Bagaimana jalanku ke

masjid?' Dikatakan kepadanya, 'Kami memberi kepadamu ternpat

yang lebih luas darinya dan membuatkan jalan untukmu yang

sepertinya' . Kemudian Hafshah menerima dan merelakannya"

* eivu+ ft (Kecuali pintu Abu Batrnr)- Ath-Thabarani

menambahkan dari hadits Muawiyah di akhir hadits hi, & U!) ;9
t;'3! (Sesunggahnya alu melihat cahaya padanya)-
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Catatan:

Sehubungan dengan penutupan 'pintu-pintu di sekitar masjid'
dinukil beberapa hadits yang secara zhahir menyelisihi hadits bab di
atas. Diantaranya;

Hadits Sa'ad bin Abi Waqqash, dia berkata, .ilt ,,l.a ittt St:" fi;i

e ?r ffi,i4, e:)il,,.tr;..ti *:.*j p (Rosuruuah sAW

memerintahkan kami menutup pintu-pintu menuju masjid dan

membiarkan pintu l/i). Riwayat ini dikutip Imam Ahmad dan An-
Nasa'i melalui sanad yang valid. Dalam riwayat Ath-Thabarani di
kitab Al Ausath melalui para periwayat yang tsiqah (terpercaya),

terdapat tambahan, ,4i 6t* A s iJui ,e.tri c\:* yt l?,, { :rju6

tii-l ht lMereka berkata, 'Wahai Rasulullah, engkau telah menutup

pintu-pintu kami'. Beliau bersabda, 'Bukan alcu yang menutupnya,

tapi Allah yang menutupnya).

Dai Zaid bin Arqam, dia berkata, btAt ry.l-ai.6b)r'U -g|r€
,:e v( rt Lrrli :f ,rL,*i yn, .r,,; !, ,:A ,:ui *iir q
\G', 1 c,\,t-,6 ytt ;1,&j y a' ..p lt l?:,lut U,s e"c,6 &
'^-i,lti it o"-,-i ,Fr'rA;; (Dahulu sekelompok sahabat memiliki

pintu-pintu 
'**rju 'masjid, 

maka Rasulullah SAW bersabda,
'Tutuplah pintu-pintu ini kecuali pintu Ali'. Orang-orang pun
memperbincangkan hal itu. Makn Rasulullah SAW bersabda, 'Demi

Allah, sungguh alil tidak menutup sesuatu dan tidak pula
membukanya, akan tetapi aht diperintahkan dengan sesuatu dan aku

mengikutinya). Hadits ini diriwayatkan Ahmad, An-Nasa'i, dan Al
Hakim melalui para periw ay at yang t s i q ah (terpercaya).

Dari Ibnu Abbas, dia berkata, qti.i &t ^)b 
a' ,p Ar )1Xr';i

eb a6It o'ii .vr,*)r (Rasulullah's,qi *"*uiotahkan agar pintu-

pintu masjid ditutup, kecuali pintu Ali). Dalam riwayat lain
disebutkan, {Al* }i:ry..3r SIU-o* 4b y6.;,,at1i\\";t .'}1t
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e:p U"y (Beliau memerintahknn menutup pintu-pintu selain pintu Ali.

Ali biasa masuk masjid dalam keadaan junub karena tidak ada jalan

lain baginya selain itu).Hadits ini dikutip oleh Imam Ahmad dan An-
Nasa'i melalui para periwayat yang tsiqah (terpercaya).

Dari Jabir bin Samurah, dia berkata, -ib 
nr j-; a1t )ljSli

t;r]-j 17 6:j ,l* ?0. 
p, ,at;.\i -,.P:, (Rasutuuah sAW

memerintahknn kepada knmi untuk menutup pintu-pintu [masjid]
semuanya selain pintu Ali. Terkadang dia [Ali] lewat padanya dalam

keadaan j un rzb). (HR. Ath-Thabarani).

Dari Ibnu lJmar, dia berkata, oib iO' ,rr; ar Jrl $ ei\t fS

,+'ryt u:s ,';,;'j f i j 4,'p *', * h; C*'!'i"n, ,rr,
'*"t3,f' f ,t!,,+i qii'i d.it i,fu )9t* /.6 ,tiU
,ti,At ,i6.6.rt +rr1i '*i ,lui c'utj'ra.t's,a: io &' ,P it, ,5"i":

'# pj-t6-rlt'othbL (Kami biasa mengatakan pada masa Rasulullah

SAW, 'Rasulullah SAW sebaik-baik manusia, kemudian Abu Bakar,

lalu Umar. Sementara Ali telah diberi tiga perknra yang afu lebih

sukn memilih salah satunya daripada harta yang sangctt berharga;

Rasulullah SAW meniknhkannya dengan putrinya dan mendapat anak

darinya, pintu-pintu masjid di tutup kecuali pintunya, dan beliau

memberikan bendera l<epadanya pada perang Khaibar). Hadits ini
diriwayatkan oleh Ahmad melalui s anad yang has an.

An-Nasa'i meriwayatkan dari Al Ala' bin Arar, dia berkata, ili;i
t.t-i o* JL, )^, ,* gtt -yt u,qt'ilii* ou;*t ,*U ;;i ,;e i1
'pit *;.ar 96.4;.1't-,ii:t ;Pi yht & at J'bt q 9f J l"tt
ii.t;. (Alil berkata kepada [Jmar, 'Kabarkan kepadaku tentang Ali dan

Utsman -lalu disebutkan hadits dan di dalamnya dikataknn-
Adapun Ali jangan tanya seorong pun tentangnya. Lihatlah

kedudukannya di sisi Rasulullah SAW. Beliau telah menutup pintu-
pintu knmi di masjid dan membiarkan pintunya). Para periwayat
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hadits ini tergolong periwayat Shohih Bukhari, kecuali Al Ala', tetapi
dia dinyatakan tsiqah (terpercaya) oleh Yahya bin Ma'in dan

selainnya.

Hadits-hadits ini saling menguatkan satu sama lain. Setiap salah

satu jalurnya layak dijadikan hujjah. Apalagr bila dikumpulkan
seluruhnya. Ibnu AI Jauzi mencantumkan hadits-hadits tadi dalam
kitab Al Maudhu'at- Dia meriwayatkannya dari hadits Sa'ad bin Abi
Waqqash, Zaid,brn Arqam, dan Ibnu IJmar, tanpa menukil semua jalur
riwayat mereka. Lalu dia melemahkannya karena sebagian

periwayatnya diperbincangkan. Akan tetapi alasan itu tidak menjadi
cacat baginya karena ia memiliki banyak jalur seperti yang telah saya

sebutkan. Dia berdalih pula bahwa hadits-hadits ini menyelisihi
hadits-hadits yang shahih tentang pintu Abu Bakar. Dia mengklaim
bahwa ia adalah hadits-hadits palsu yang dibuat oleh kelompok
(Syrah) Rafidhah untuk melawan hadits-hadits shahih tentang pintu
Abu Bakar.

Ibnu Al Jauzi mengalami kesalatran dalam masalah ini, karena
menolak hadits-hadits yang shahih dan akurat hanya karena menduga

bertentangan. Padahal kedua kisah itu masih sangat mungkin
digabungkan. Hal ini telah disinyalir oleh Al Bazzar dalam Musnad-
nya, dia berkata, "Disebutkan dari hadits-hadits penduduk Kufah
melalui sanad yao.rg hasan tentang kisah Ali RA. Sementara dalam
riwayat-riwayat penduduk Madinatr disebutkan tentang kisah Abu
Bakar. Apabila riwayat penduduk Kufah terbukti akurat, maka
penggabungan keduanya adalah seperti yang diindikasikan oleh hadits
Abu Sa'id Al Khudri, yaitu hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi
bahwa Nabi SAW bersabda, 'St 4q :t4;Jt t.t^ Oktf e1 J,,{ )
!:*i (Tidak halal bagi seseorang masuk masjid ini dalam t 

"odoo,
jinub selain oku dan engkau). Maksudnya, pintu Ali berada di sisi
masjid dan tidak ada lagi pintu rumahnya selain pintu itu. Oleh karena

itu, pintu tersebut tidak ditutup. Hal ini didukung riwayat Ismail Al
Qadhi dalam kitab Ahkam Al Qur'an, dad. Al Muththalib bin Abdullah

FATHUL BAARI _ 4O3



bin Hanthab, '-j{,u-ilr e n'ot,';'t tit, p et y n' & "Qt ol

-t+---Jr e os L#.'o\ 1.6 ei i ,#.rl .* (sesungguhnva Nabi sAW

tidak mengizinkan bagi seseorang lewat di masjid dalam keadaan

junub kecuali Ali, knrena rumahnya di masjid).

Kesimpulan dalam menggabungkan kedua versi riwayat ini,

bahwa perintah menutup pintu-pintu masjid terjadi dua kali; pada kali

pertama dikecualikan Ali, dan pada kali kedua dikecualikan Abu

Bakar. Akan tetapi, penggabungan ini tidak sempuma, kecuali

memahami 'pintu' dalam kisah Ali dengan makna hakiki, sementara

'pintu' pada kisah Abu Bakar dengan makna majaz, dan maksudnya

adalah 'khaukhah' seperti yang ditegaskan pada sebagian jalurnya.

Seakan-akan ketika mereka diperintah menutup pintu-pintu masuk,

maka mereka membuat pintu-pintu kecil agar lebih dekat masuk

masjid, tapi kemudian Rasulullah SAW pun menyuruh menutupnya.

Cara ini cukup relevan untuk menggabungkan hadits-hadits yang

berbeda versi tersebut.

Demikianlah cara yang ditempuh Abu Ja'far Ath-Thahawi ketika

menggabungkan kedua hadits itu dalam kitab Musykil Al Atsar (awal

juz ke-3), dan Abu Bakar Al Kulabadzi dalam kitab Ma'ani Al Atsar.

Dia menegaskan bahwa rumah Abu Bakar memiliki pintu tersendiri di

luar masjid dan khaukhci (pintu kecil) untuk masuk ke dalam masjid.

Adapun rumah Ali RA tidak memiliki pintu kecuali yang bersambung

langsung dengan masjid.

Pelaiaran yans Dapat Diambil:

1. Keutamaan Abu Bakar RA, dan dia layak dijadikan khalil
(kekasih) Rasulullah SAW seandainya bukan karena sebab yang

menghalanginya, seperti yang telah disebutkan.

2. Khalil memiliki sifat khusus yang berkonsekuensi tidak adanya

persekutuan padanya.
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J.

4.

5.

6.

Masjid-masjid dijaga agar tidak dimasuki selain untuk urusan
yang penting.

Memberi isyarat dalam menyampaikan ilmu khusus dan tidak
secara terus terang guna mengasah pematraman pendengar.

Barangsiapa lebih tinggi pemahamannya, maka dia berhak
disebut sebagai orang yang lebih mengetahui.

Motivasi memilih apa yang disediakan di akhirat daripada apa
yangada di dunia.

Mensyukuri pemberi nikrnat dan memujinya.

Ibnu Baththal berkata, "Dari hadits ini disimpulkan, bahwa
orang yang dicalonkan menjadi pemimpin diberi kemuliaan
secara khsusus, seperti terjadi pada diri Abu Bakar Ash-Shiddiq
dalam kisah di atas."

4. Keutamaan Abu Bakar Sesudah Nabi SAW

,,Jt i: e{61 ;.'Fk ls4n\t*r'; ut *
'; r,;i'i ,-,\i;.it ;'.;L i ,k 6';4 ej ^lL ht *v'I

o.to. i ,.
."€ 

^t'6.b) 
blie

3655. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Kami biasa

membandingkan yang terbaik diantara manusia pada masa Rasulullah
SAW. Kami menganggap yang terbaik adalah Abu Bakar, kemudian
Umar bin Khaththab, kemudian Utsman bin Affan RA."

Keteranean Hadits:

(Bab Keutamaan Abu Bakar Sesudah Nabi SAW). Maksudnya,
dalam urutan keutamaan. Kata'sesudah' di sini bukan dari segi masa.

7.

8.
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Sebab keutamaan Abu Bakar RA telah ada pada masa hidup beliau

SAW, seperti yang diterangkan hadits di atas.

Hadits ini dinukil oleh Imam Bukhari dari Sulaiman, yakni Ibnu

Bilal. Sedangkan Yahya bin Sa'id yang disebut dalam sanad-nya

adalah Al Anshari. Para periwayat hadits ini semuanya berasal dari

Madinah.
-,! ";. \
r,r--,.1 4+, .ll k "',#t ,fl e /6t',;. "H €S (Kami biasa

membandingkan yang terbaik di antara manusia pada masa

Rasulullah sAtn. Yakni kami mengatakan fulan lebih baik dari

fulan... Dalam riwayat Ubaidillah bin Umar dari Nafi' yu"F

disebutkan berikut pada pembahasan tentang keutamaan Utsman, ) (t

*1ya' ,p itr J?:'q(,:'|'!7 i,otiLi*trt;i f erur'Jy
"&ij'Jitlll,*i lxamt tidak menyamakan seorang pun dengan Abu

Baknr, kemudian Llmar, kemudian Utsman. Kemudian kami

membiarkan sahabat-sahabat Rasulullah SAl4/ tanpa melebihkan

[sebagian atas sebagian yang lainJ di antara mereka). Kalimat,

"Kemudian knmi membiarkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan

tidak melebihknn diantara mereka", akan dibahas kemudian.

Dalam riwayat Abu Daud dari Salim dari Ibnu lJmar, i:tU g

S ;:i:rri.'&):o n' ,P,;tit,*-t,e *ilo h' .,r; i''J'Hi
it-iL C * "J 6o*, mengatakan -dan Rasulullah SAW masih

hidup- 'Orang yang paling utama dalam umat Nabi SAW

sesudahnya adalah Abu Bakar, kemudian umar, kemudian Utsman).

Ath-Thabarani menambahkan dalam riwayatnya, i' & is S'i"'i'$::i

'o';:J-yi lr$ '{t f (Rasulullah SAW mendengar hal itu dan beliau

tid ak m en gingkar inya).

Al Khaitsamah bin Sulaiman meriwayatkan dalam pembahasan

tentang keutamaan sahabat, dari Suhail bin Abi Shalih, dari bap.aknya,

dari Ibnu lJmar, 4$t ,;At ,sj,,;rlv,,:i) h S ;:'.-,5 r:t,i";,i g
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i:;$"yi e.Ui *i y ir' *p !$ lrami mengatakan, 'Apabila Abu

Balcar, Umar, dan Utsman telah pergi maka manusia pun menjadi

sejajar'. Nabi SAW mendengar hal itu tapi tidak mengingkarinya).

Demikian juga diriwayatkan Al Ismaili dari Ibnu Abi Uwais dari

Sulaiman bin Bilal seperti hadits bab di atas, tetapi tidak dicantumkan

bagian akhirnya.

Kandungan hadits di atas lebih mendahulukan Utsman setelah

Abu Bakar dan Umar, seperti pendapat yang masyhur di kalangan

mayoritas Ahlussunnatr. Namun, sebagian ulama salaf lebih

mendahulukan Ali daripada Utsman. Di antara ulama yang

berpendapat demikian adalah Sufyan Ats-Tsauri, meskipun dinukil

bahwa dia telah meralat pendapatnya. Ini pula yang dikatakan oleh

Ibnu Khuzaimah dan sekelompok ulama baik sebelum maupun

sesudahnya.

Pendapat lain mengatakan, tidak ada yang dilebihkan salah satu

dari keduanya, seperti yang dikemukakan Imam Malik dalam kitab Al
Mudawwanah dan diikuti oleh sebagian ulama, di antaranya Yahya Al

Qaththan, dan Ibnu Hazm, dari kalangan muta'akhirin.

Hadits di atas menjadi hujjah bagi jumhur ulama. Namun, Ibnu

Abdil Barr mengajukan kritik dengan berpegang kepada apa yang dia

nukil dari Harun bin Ishaq, "Aku mendengar Ibnu Ma'in berkata,

'Barangsiapa berkata bahwa Abu Bakar, lJmar, Utsman, dan Ali, lalu

dia mengetahui keutamaan Ali dalam Islam, maka ia tergolong Ahli
sunnah'. Aku pun menyebutkan kepadanya tentang orang yang

berkata, 'Abu Bakar, IJmar, dan Utsman', tanpa komentar lebih lanjut.

Maka dia mengecam mereka dengan keras." Dia berdalih pula bahwa

Ibnu Ma'in mengingkari suatu kelompok yang menamakan diri
Utsmaniyah. Kelompok ini ekstrim dalam mencintai Utsman dan

merendahkan Ali. Tapi tidak diragukan bahwa orang yang tidak

mengetahui keutamaan Ali RA, maka sikapnya itu tercela.

Ibnu Abdil Barr mengklaim pula bahwa hadits di atas

menyelisihi pandangan Ahlussunnah, yaitu bahwa Ali adalah manusia
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paling utama setelah tiga orang (Abu Bakar, [Jmar, dan Utsman).

Sebab Ahlussunnah sepakat bahwa Ali adalah orang paling utama

setelah ketiganya. Maka ijma' ini menunjukkan bahwa hadits Ibnu

Umar tidak benar meskipun sanad-nya shahih.

Pernyataan Ibnu Abdil Barr ditanggapi, bahwa sikap para

sahabat yang tidak mengutamakan Ali saat itu, tidak berkonsekuensi

bahwa Ali tidak memiliki keutamaan secara terus menerus. Adapun

ijma' yang dikemukakan telah terjadi setelah zantan yang disebutkan

oleh Ibnu Umar. Dengan demikian haditsnya tidak dapat dikatakan

tidak benar.

Menurut saya (Ibnu Hajar), Ibnu Abdil Barr hanya mengingkari

tambahan dalam riwayat Ubaidillah bin Umar, yaitu lafazh , '!;'J

F: iO nt & ,;, qtt&i (Kemudian kami membiarkan sahabat-

sahabat Nabi SAW...). Akan tetapi, Ubaidillah tidak'menyendiri
dalam menukil lafazh itu dari Nafr', bahkan dia juga diikuti oleh Ibnu
Al Majisyun. Riwayat ini dinukil Khaitsamah dari Yusuf bin
Majisyun, dari bapaknya, dari Ibnu IJmar, & i' )"j y e i"k tg

et f i,' ,3; hr J't :'q(,;"iLT'i,i&i'fr3 F i ;*t * nt

'&1l 
"U),t 

(Xami biasa mengatakan pada masa Nabi SAltt; Abu

Baknr, Umar, dan Utsman. Kemudian lami membiarkan sahabat-

sahabat Rasulullah dan kami tidak melebihkan (satu dengan yang
lainnya) di antara merela'S- Meski demikian, tidak ada konsekuensi

dari sikap mereka yang tidak melebihkan satu sama lain pada masa

itu, bahwa sesudah itu mereka tidak meyakini kelebihan Ali atas

sahabat yang lain.

Ibnu Umar telah mengakui sendiri keutamaan Ali atas yang lain,
seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Dalam sebagian
jalur hadits Ibnu Umar dijelaskan bahwa kebaikan dan keutamaan

tersebut berkaitan dengan masalah khilafah. Hadits yang dimaksud

dikutip Ibnu Asakir dari Abdulllah bin Yasar, dari Salim, dari Ibnu

LImar, dia berkatq ^1;.fu.p ii' Jh r* 
"Jbiitl 

ttt 6 o:tfiA'€,lt
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iy^ir ,t',}- ,L;;i.r';,LJ F ;i ,'1,vi lsrrungguhnya katian

mengetohui bahwa karni biasa mengataknn pada masa Rasulullah
SAW; Abu Bakar, Umar, dan Utsman, yahti dalam hal khilafah).

Semmtara dari jalur Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar
disebu&an, a& Jii'o,i*-V ,'*i y .jl' .rp 1'r {bi y ,p'J";u g
'r3 "; * i, ,J:F r rZ'li ri4t (Kami biasa mengatakan pada masa

Rosulullah SAW, 'Siapakah manusia yang lebih layak otas urusan
ini?' Lalu kami berkata, 'Abu Bakar, kemudian Umar).

Sebagian ulama berpendapat bahwa sahabat yang paling utama
adalah yang mati syahid pada masa hidup Nabi SAW. Sebagian

mereka merentukannya, yaitu la'far bin Abu Thalib. Sebagian lagi
menyebutkan AI Abbas. Tapi pendapat ini tidak disukai, dan yang
mengatakannya juga tidak berasal dari Ahlussunnah, bahkan tidak
pula termasuk kelompok orang-orang beriman. Sebagian berkata,
"Orang yang paling utama di antara sahabat secara mutlak adalah

LJmar." Pendukung pendapat ini berpegang kepada hadits yang akan
disebutkan padabiografi Umar. Tapi dalil mereka temasuk lemah.

Al Baihaqi. menukil dalam kitab Al I'tiqad melalui sanad-nya
hingga Abu Tsaur dari Syaf i, bahwa dia berkata, "sahabat dan
pengikufpengrkut mereka sepakat mengutamakan Abu Bakar,
kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali."

5. Sabda Nabi SAWr"Kalau Aku Mengambil Khali?', Hal Ini
Dikatakan oleh Abu Sa'id

C.^t'Jr', ,JL';rt * "'ult
l' J.- (,

,-i';.it,k(l
,L r, .:.> c,

dl o'V Ut f d'l,)\e Je,/
alo '. ir, t 'ji;" urJ i3 ) :Ju

z -z.loz

;re t^a*
I .z A

.f .f-r.i)

A

olt

XJ;

.qw,
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3656. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Seandainya aku mengambil khalil, niscaya alcu aknn

mengambil Abu Bakar. Namun, saudaraku dan sahabatku."

,';i';.J') ,+'i';i\ ry t* * '; i,is:;i: ,r
^y;i: * 

=65\ 
ib tl:r; * c:* Pi f)-)'

3657. Dari Ayyrb bahwa beliau bersabda, "seandoiiyo o',t*

mengambil khalil niscaya aku akan mengambilnya (Abu Baknr)

sebagai khalil. Namun, ukhuwwah (persaudaraan) Islam adalah lebih

utama.

Qutaibah menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab

menceritakan kepada kami, dari Ayyub... seperti itu.

,-. ;3t ;t i\yflt,tli * i,ss #,rj i :t *,r
'.-*') :&'s &hr & it J;r'Js ,srt 6 ,Ju','*;jr

f ti d- ,(i t^s1i ,'i',;!.t ry"i\t :: ,ft-a
3658. Dari Abdullah bin Abi Mulaikah, dia berkata: Penduduk

Kufah menulis (surat) kepada Ibnu Zubair tentangjadd (kakek). Maka

dia berkata, "Adapun yang dikatakan Rasulullah SAW; 'Kalau alat

mengambil khalil dari umat.ini, maka aku akan mengambilnya'. Dia
memposisikannya sebagai bapak, yakni Abu Bakar."

,Ju3r ,f P/.t' l*f
rfk -'ut:f rt +'ot ;.;i:ri,Uu !L.e';'oi c;ii *t

k6 e! ey; 4 ,*t *\t ;* Jt -tt;t JF

!t\te}ti?ytui
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3659. Dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im, dari bapaknya,

dia berkata, "Seorang wanita datang kepada Nabi SAW, maka beliau
memerintahkannya untuk kembali kepadanya. Wanita itu berkata,

'Bagaimana jika aku datang dan tidak mendapatimu' 
-seakan

maksudnya telah meninggal- maka beliau SAW bersabda, 'Jika
engkau tidak mendapatilat mal@ datanglah kepada Abu Bakar'."

^J1-hr,)* ir Jyru|,jiLtk',U* iJv rf,;,;
1; it, o6;5 *t * r\* 6'' *,

3660. Dari Hammam, dia berkata: Aku mendengar Ammar
berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW dan tidak ada orang yang

bersamanya selain lima budak, dua wanita, dan Abu Bakar."

\t n, ,rl>rlnr o_ri * ,n;,\rrj i' y.G',* lt * i / ,f
f ;)',lil\,*r*\',k d'+ayr* i,lis*
, *', g, \t * Ut iu",*1 *,si.i * :i :'1t:I
orlar / ;.j 4 ok jy,;iut'jt ,1v''a'5;a ti
'.)ia$ ,,.* ;6 ;.4 oi'Af; iji ; yyi*"i i';
'ri1 

;G ,?: ;iip.(6q K (: iUi''s" ,i* 'la.\

^*ht.-U d,;t,Ju.t:'r;t-rf I $;,SC f 
".):*i ;- ,';;. *r y\, ,,uUt e'r'";,;" p ,&',

'fLi i. ,? uf nrl ,at Jy_,(-:Jr- ^7', & U k i
:;-i1 ;#\c- 1i,' 3r ,*, y\t J:"'*:tt'Jt- .i;;,
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ti:r'ii'k ,dG') i. ,t.L6s ,Gb ,k ; lu', .uk
.6di q,sf 6 <u';> \eA d

3661. Dari Busr bin l-Ibaidillah, dari A'idzillah bin Idris, dari

Abu Darda' RA, dia berkata, "Aku pernah duduk di sisi Nabi SAW.

Tiba-tiba Abu Bakar datang memegang ujung kainnya hingga tampak

kedua lututnya. Nabi SAW bersabda, 'Adapun sahabat kalian telah

bertikai'. Dia memberi salam dan berkata, 'Wahai Rasulullah,

sesungguhnya antara diriku dan Ibnu Khaththab ada sesuatu. Aku
terburu-buru atasnya kemudian menyesal. Aku meminta kepadanya

untuk memohonkan ampunan bagiku, tetapi dia tidak mau. Maka aku

pun datang menghadap kepadamu'. Nabi SAW bersabda, 'Semoga

Allah memberi ampunan kepadamu wahai Abu Baknr' (tiga kali).

Kemudian Umar menyesal dan mendatangi rumah Abu Eakar seraya

bertanya, 'Apakah di sana ada Abu Bakar?' Mereka menjawab, 'Tidak

ada'. Umar datang kepada Nabi SAW. Maka wajah Nabi SAW

tampak berubah hingga Abu Bakar merasa kasihan hingga duduk

bersimpuh seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sungguh akulah yang

lebih zhalim' (dua kali). Nabi SAW bersabda, 'Sesungguhnya Allah

mengutusku kepada kalian. Maka kalian berkata, 'Engkau berdusta'.

Sementara Abu Baknr berkata, 'Engkau benar'. Dia membantuku

dengan jiwa dan hartanya. Apakah kalian mau membiarkan

sahabatlru demi aku? ' (dua kali). Maka Abu Bakar tidak pernah

disakiti sesudah itu."

,PUt'oi a\t *, f6t'u. tk ;: ,i$i*L ,ri ,r
,Jt Li|.i ^5u1yfli,>ti f * d'&', y \t
'"; ,i-jj . g{ :Jw tJc}r ;n |.iL .zkG iSu ra*';i

.'lu- ri*,ou;Jlt ;.'* ; iio t;
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3662. Dari Abu Utsman, dia berkata: Amr bin Ash RA
menceritakan kepadaku, "Sesungguhnya Nabi SAW mengutusnya

memimpin pasukan Dzatu Salasil. Aku pun mendatanginya dan

bertanya, 'Siapakah orang yang lebih engkau cintai?' Beliau
menjawab, 'Aisyah'. Aku berkata, 'Dari kaum laki-laki'. Beliau
bersabda, 'Bapaknya (Abu Baka4'. Aku berkata, 'Kemudian siapa?'
Beliau menjawab, 'Kemudian Umar bin Khaththab'. Lalu beliau
menyebutkan beberapa laki-laki. "

;lo &hr uyri;-t (t ui u'e / f )t * i * ori *
$i y €.Ltrr:1 ,i-fi- *r f ht ,* ir Jir'+
tj :Ju" iir iyCG €ti)t tiyi ,iu q nG jtt ^1ii i; b;. .p, q:: \sf l, 6 ; ?;,rilr t;" 6
,#'t dr-4)'drf 'f J,Uw XilK ^l'.-"iu ,rA* [;
{&') !t\t * Ut iu ,ar ot;; :u,rilt Ju 7'H|.fu

t:i:Lht _u, -,rLAt ; #3 k ilru* drl ;p
3663.Dari Abu ,r"** bin Abdurr;* Uir e,re O"*" 

"*Hurairah RA berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabd4
'Ketika seorang penggembala berada diantara kambing
gembalaannya, tiba-tiba seekor serigala menyerang dan mengambil
(memangsa) seekor kambing. Si penggembala mengejarnya, lalu
serigala itu menoleh kepadanya dan berkata, 'Siapakah baginya
(pelindungnya) pada hari kebuasan. Pada hari tidak ada baginya
penggembala selain aku?' Ketika seseorang menuntun sapi yang telah

dibebani (muatan), sapi itu menoleh kepadanya dan berbicara seraya

berkata, 'Sesungguhnya aku tidak diciptakan untuk ini, tetapi aku

diciptakan untuk mengolah tanah'. Orang-orang berkata, 'Maha suci
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Allah'. Nabi SAW bersabda, 'sesungguhnya aku percaya aknn hal itu.

Demikian juga Abu Bakar dan Umar bin Khaththab M'."

,J6&ht oyri;.;(:'* #r ar;?i ,iu "A;1,*

f t.f: "fG (t ci,J1. 
.&', ^:)Liu' & 1''4

+L;r'A; sj it Giet n iu' itt r; q'-L" ,?; tAL

dt.,*-;t'i '&';'fr?nr, ,',-rJ;b :'i q.j ,;;i'ri e.;;

;- ,:;L t-'i LF ,rsiqe"i+'rf *'ioaJ, ,t st;\; ris

*ructt;?
3664. Dari Az-Zuhi, Dia berkata: Ibnu Al' Musayyab

mengabarkan kepadaku, Abu Hurairah RA berkata, "Aku mendengar

Nabi SAW bersabda, 'Ketika alat sedang tidur, alu melihat dirilat

berada di tepi sumur yang ada timbanya. Alat pun menimba darinya

sebagaimana dikehendaki Allah. Kemudian timba itu diambil oleh

Ibnu Abi Q"h"fah (Abu Bakar). Dia menimba darinya satu atau dua

kali. Namun, dalam penarikan timbanya terdapat kelemahan. Semoga

Allah rnemberi ampunan baginya atas kelemahannya. Kemudian

timba itu berubah menjadi timba besar dan diambil oleh lbnu

Khaththab. Aku tidak pernah melihat abqari di antara manusia yang

menimba sebagaimana Umar hingga manusia puas minum dan

memberi minum untonya."

.^r\t
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3665. Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, Rasulullah

SAW bersabda, "Barangsiapa menarik kainnya dengan angkuh, maka

Allah tidak melihat kepadanya pada hari Kiamat." .Lbu Bakar
berkata, "Sesungguhnya salah satu dari dua sisi kainku menjulur
kecuali bila aku benar-benar menjaganya." Rasulullah SAW bersabda,
"Sesungguhnya engkau melakukan itu bukan karena anglruh".

Musa berkata: Aku bertanya kepada Salim, "Apakah Abdullah
menyebutkan'Barangsiapa menyeret sarungnya?' Dia menjawab,
'Aku tidak mendengarnya menyebutkan kecuali kainnya'."

J;r'e :Jv 6;-i 6j'ri u'* ; #"St l? r 'Z.* *
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3666. Dari Humaid bin Abdunahman, bahwa Abu Hurairatr RA
berkata, "rqku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Barangsiapa
menaJkahkan sepasang sesuatu dari berbagai perkara di jalan Allah,
maka dia dipanggil dari pintu-pintu 

-yakni surga- Wahai Abdullah
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ini baik. Barangsiapa ahli shalat maka dipanggil dari pintu shalat.

Barangsiapa ahli jihad maka dipanggil dari pintu jihad. Barangsiapa

ahli sedekah maka dipanggil dari pintu sedekah. Barangsiapa ahli
puasa maka dipanggil dari pintu Rayyan '. Abu bakar berkata, 'Tidak
ada kesulitan bagi orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu'. Lalu dia

berkata pula, 'Apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu,
wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Ya! Aku harap engkau

termasuk di antara mereka wahai Abu Baknr'."

+\t ,*"4trrtw h' ,tryG,; flti;ii;
itst- ,=j-lu k itr t" *',..& hr -* it'J*1', oi'&')r ..i - ,
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:Jt;t'c" i .fi3 ;irJr ir cr;,d \ :!, * qlt, ,t*')
';L'*L k t'f*A" +r'*,Uyt6:

3667. Dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah RA (istri Nabi SAW),
"Rasulullah SAW wafat sementara Abu Bakar di As-Sunh 

-Ismail
berkata, yakni di bagian atas- Umar berdiri dan berkata, 'Demi
Allah, Rasulullah SAW tidak meninggal'." Dia berkata, "Umar juga

berkata, 'Demi Allah, tidak ada yang terbetik dalam diriku selain itu.

Sungguh Allah akan membangkitkannya dan dia akan memotong

tangan-tangan sejumlah laki-laki dan kaki-kaki mereka'. Abu Bakar

datang lalu menyingkap wajah Rasulullah SAW kemudian

menciumnya. Dia berkata, 'Ayah dan ibuku sebagai tebusanmu,

engkau dalam keadaan baik saat hidup dan sesudah mati. Demi Yang
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jiwaku berada di tangan-Nya, Allah tidak merasakan kepadamu dua
kematian selamanya'. Kemudian dia keluar dan berkata, .wahai orang
yang bersumpah, tetap di tempatmu'. Ketika Abu Bakar berbicara
maka Umar duduk."

ir ,)-; t:rz.i :^;; oe ,y yi ,Jss e jf , k i ?r,l^;
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3668. Abu Bakar memuji Allah dan menyanjung-Nya lalu

berkata, "Ketahuilah, barangsiapa menyembah Muhammad maka

sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia, dan barangsiapa

menyembah Allah maka Allah hidup tidak pernah mati." Dia

mengucapkan (firman Allah), "Sesungguhnya engkau akan mati dan

mereka juga akan mati." (Qs. Az-Zwnar [39]: 30). Dia juga

mengucapkan firman-Nya, "Muhammad itu tidak lain hanyalah

seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang

rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang

(murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak

dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun; dan Allah

akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." (Qs.

Aali Imraan [3]: laa). Dia berkata, "Manusia pun mulai menangis

terisak-isak." Dia berkata, "Kaum Anshar berkumpul kepada Sa'ad

bin Ubadah di Saqifah bani Sa'idah. Mereka berkata, ''Dari kami

seorang pemimpin dan dari kamu seorang pemimpin'. Abu Bakar dan

Umar serta Abu Ubaidah bin Jarrah pergi menemui mereka. Umar pun

mulai berbicara lalu disuruh diam oleh Abu Bakar. Umar berkata,

"Demi Allah, tidak ada maksudku kecuali karena aku telah

menyiapkan perkataan yang menakjubkanku, aku khawatir tidak akan

dicapai oleh Abu Bakar." Abu Bakar mengucapkan perkataan yang

sangat mengesankan. Dia mengucapkan dalam perkataannya, "Kami
pemimpin dan kalian pembantunya." Hubbab bin Al Mundzir berkata,

"Tidak, demi Allah kami tidak akan melakukan, dari kami pemimpin

dan dari kamu pemimpin." Abu Bakar berkata, "Tidak, akan tetapi

kami pemimpin dan kamu pembantunya. Mereka adalah bangsa Arab

paling tengah tempat tinggal dan paling murni nasabnya. Baiatlah oleh

kalian Umar atau Abu Ubaidah." Umar berkata, "Bahkan kami

membaiatmu. Engkau penghulu kami, terbaik di antara kami, dan

yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW di antara kami." Umar

memegang tangan Abu Bakar lalu membaiatnya. Lalu manusia pun

membaiatnya. Seseorang berkata, "Kalian telah membunuh Sa'ad bin

Ubadah." Umar berkata, "Allah membunuhnya."
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3669. Abdullah bin Salim berkata dari Az-Zubaidi, dia berkata:

Abdurrahman bin Al Qasim berkata: Al Qasim mengabarkan

kepadaku, bahwa Aisyah RA berkata, "Pandangan Nabi SAW
mengarah ke atas lalu bersabda, 'Di tempat yang tertinggi'." (tiga
kali). Dia pun menceritakan hadits. Dia berkata, "Tidak ada satupun

dari kandungan khutbah keduanya melainkan A1lah memberi manfaat

karenanya. Umar telah menakuti manusia, dan di antara mereka

terdapat kemunafikan. Maka Allah mengembalikan mereka dengan

sebab itu."

t;?j ,"fi5L *rt'",>;r'r*?', ,aldr o6t k.

@--Sul

3670. Kemudian Abu Bakar telatr membuka pandangan hati

manusia terhadap petunjuk. Dia memberitatrukan kepada mereka

kewajiban yang ada pada mereka. Mereka pun keluar seraya membaca

(ayaQ, "Muhammad itu tidak lain hanyolah Rasulullah dan telah

berlalu sebelumnya Rasul-Rasul -hingga firman-Nya- Orang-

orang yang bersyular."

G -t . "'1 tl
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3671. Dari Muhammad bin Hanafiyah, dia berkata: Aku berkata

kepada bapakku, "Siapakah orang yang lebih baik sesudah Rasulullah

SAW?" Dia menjawab, "Abu Bakar." Aku berkata, "Kemudian

siapa?" Dia menjawab, "Kemudian Umar." Aku pun khawatir jika dia

mengatakan; Utsman. Aku berkata, "Kemudian engkau?" Dia berkata,

"rqku tidak lain, hanyalah seorang laki-laki di antara kaum muslimin."
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3672. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Kami keluar bersama
Rasulullah SAW di sebagian perjalanannya. Hingga ketika kami
berada di Baida' 

-atau di Dzatul Jaisy- maka kalung milikku
terputus. Rasulullah sAw pun berhenti untuk mencarinya dan orang-
orang berhenti bersamanya. Mereka tidak berada di tempat air dan
tidak pula membawa air. orang-orang mendatangi Abu Bakar seraya
berkata, "Tidakkah engkau melihat apa yang dilakukan Aisyah? Ia
membuat Rasulullah sAw berhenti bersama orang-orang. padahal

mereka tidak berada di tempat air dan tidak pula membawa air." Abu
Bakar datang dan Rasulullah SAW telah meletakkan kepalanya di atas
pahaku telah tidur. Dia (Abu Bakar) berkata (kepada Aisyah),
"Engkau menahan Rasulullah sAw dan orang-orang, padahal mereka
tidak berada di tempat yang ada airnya, dan tidak pula membawa air."
Aisyah berkata, "Aku Bakar mencaciku dan mengatakan apa yang
dikehendaki Allah untuk diucapkannya. Dia menusukku dengan
jainya pada sisi lambungku. Tidak ada yang menghalangiku untuk
bergerak kecuali keberadaan Rasulullah sAw di pahaku. Rasulullah
sAw tidur hingga pagi hari tanpa ada air. Maka Allah menurunkan
ayat tayammum, "Hendaklah kalian bertayammum" (Qs. An-Nisaa'

[4: a3). Usaid bin Hudhair berkata, "Ia bukanlah yang pertama di
antara keberkahan kamu wahai keluarga Abu Bakar." Aisyah berkata,
"Kami membangkitkan unta yang aku naiki di atasnya, maka kami
mendapati kalung di bawahnya."
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3673.Ouri ef A'masy, dia berkata, ;u mendengar Dzakwan
menceritakan dari Abu Sa'id Al Khudri RA, Nabi SAW bersabda,
"Janganlah kalian mencaci sahabat-sahabatku, sekiranya salah
seorang di antara kamu menginfakkan emas seperti gunung Uhud
niscaya tidak mencapai mud salah seorang mereka dan tidak pula
separohnya."

Riwayat ini juga dinukil oleh Jarir, Abdullah bin Daud, Abu
Muawiyah, dan Muhadhir, dari Al A'masy.
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3674. Dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata, "Abu Musa Al
Asy'ari menceritakan kepadaku, bahwa dia berwudhu di rumahnya

kemudian keluar, maka aku berkata, 'Sungguh aku akan tetap bersama

Rasulullah SAW dan menyertainya pada hari ini'." Dia berkata, "Dia
datang ke masjid dan bertanya tentang Nabi SAW. Mereka menjawab,

'Beliau keluar dan mengarah kesini'. Aku keluar menelusurinya

seraya bertanya tentang keberadaannya hingga masuk (tempat) sumur

FATHUL BAARI - 423



Aris. Aku duduk di depan pintu 
-yang 

terbuat dari pelepah

(kurmaF hingga Rasulullah SAW menyelesaikan hajatnya, lalu
berwudhu. Aku berdiri menghampirinya dan temyata beliau sedang

duduk di tempat duduk sumur Aris seraya menempati bagian

tengahnya. Lalu menyingkap kedua betisnya dan menjulurkan kedua

kakinya ke dalam sumur. Aku memberi salam kepadanya, lalu
kembali ke pintu seraya berkata, 'Aku akan menjadi penjaga pintu
Rasulullah SAW hari ini'. Abu Bakar datang dan mendorong pintu.

Aku bertanya, 'Siapakah ini?' Dia menjawab, 'Abu Bakar'. Aku
berkata, 'Tetaplah di tempatmu'. Kemudian aku pergi dan berkata,
'Wahai Rasulullah SAW, Abu Bakar meminta izin (untuk masuk)'.
Beliau bersabda, 'Izinkan dia dan beri kabar gembira kepadanya

berupa surga'. Aku berbalik hingga mengatakan kepada Abu Bakar,
'Masuklah, Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepadamu

berupa surga'. Abu Bakar masuk lalu duduk di bagian kanan

Rasulullah SAW bersama beliau di tempat duduk sumur dan

menjulurkan kedua kakinya di sumur seperti perbuatan Rasulullah

SAW seraya menyingkap kedua betisnya. Kemudian aku kembali dan

duduk. Aku pun telah meninggalkan saudaraku sedang berwudhu dan

akan menyrsulku. Aku berkata, 'Jika Allah menginginkan kebaikan

bagl si fulan 
-maksudnya 

saudaranya- niscaya Allah akan

mendatangkannya'. Tiba-tiba seseorang menggerakkan pintu. Aku
bertanya, 'Siapa ini?' Dia berkata, '[Jmar bin Khaththab'. Aku
berkata, 'Tetaplah di tempatmu'. Kemudian aku datang kepada

Rasulullah SAW, memberi salam kepadanya, dan berkata, 'IJmar

meminta izin (untuk masuk)'. Rasulullah SAW bersabda, 'Izinkan dia
dan beri kabar gembira kepadanya berupa surga'. Aku datang dan

berkata, 'Masuklah, Rasulullah SAW memberi kabar gembira

kepadamu berupa surga'. Dia masuk dan duduk bersama Rasulullah

SAW di tempat duduk di sumur pada bagian kiri beliau, lalu

menjulurkan kedua kakinya ke lubang sumur. Kemudian aku kembali

dan duduk. Aku berkata, 'Jika Allah menginginkan kebaikan bagi si

fulan niscaya Dia akan mendatangkannya'. Lalu seseorang datang dan

menggerakkan pintu. Aku bertanya, 'Siapa ini?' Beliau berkata,
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'Utsman bin Affan'. Aku berkata, 'Tetaplah di tempatmu'. Aku
mendatangi Rasulullah SAW dan mengabarkan kepadanya. Beliau
bersabda, 'Izinkan dia dan berilah kabar gembira kepadanya berupa
surga atas suatu cobaan yang menimpanya'. Dia masuk dan

mendapati tempat duduk sumur telah penuh. Maka dia duduk di arah

depan beliau SAW dari sisi lain." Syarik bin Abdullah berkata, Sa'id
bin Al Musayyab berkata, "Aku menakwilkannya sebagai kuburan
mereka."

3675. Dari Qatadah, bahwa Anas bin Malik RA menceritakan
kepada mereka, "Sesungguhnya Nabi SAW naik ke gunung Uhud
bersama Abu Bakar, lJmar, dan Utsman. Tiba{iba gunung Llhud
bergoncang. Maka beliau bersabda, 'Diamlah wahai Uhud,
sesungguhnya di atasmu ada seorang Nabi, shiddiq, dan dua syahid'."
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2676. Dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar RA berkata,
Rasulullah SAW bersabda, "Ketika aku berada di suatu sumur dan

& dt ri'#:L ^*ht
zro

,Ju, ,k '-rrj ,,tt7i'1

FAT}IUL BAARI - 425



menimba darinya, datang kepadaht Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar

mengambil timba dan menimba satu atau dua kali. Namun, dalam

tarikan timbanya terdapat kelemahan. Allah memberi ampunan

kepadanya. Kemudian timba diambil lbnu Khaththab dari tangan Abu

Bakar, lalu berubah di tangannya meniadi timba besar. Aku tidak

pernah melihat seorang abqari di antara manusia yong

mendatangkan hal-hal menakjubkan. Dia pun menimba hinggga

manusia puas minum dan memberi minum untanya."

Wahab berkata, "Al Athn adalah tempat menderumnya unta. Di
katakan, 'Hingga unta puas minum dan menderurn'."
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3677. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Sungguh aku pernah

berdiri pada suatu kaum. Mereka berdoa kepada Allah untuk Umar

-yang 
saat itu telah diletakkan pada tempat tidumya- dan tiba-tiba

seorang laki-laki dari belakangku meletakkan sikunya di atas

pundakku. Orang itu berkata, 'Semoga Allah merahmatimu, sungguh

aku berharap Allah menempatkanmu bersama kedua sahabatmu.

Karena aku seringkali mendengar Rasulullah SAW bersabda;'Aku

pernah bersama Abu Bakar dan Umar... Aku mengerjakan bersama

Abu Bakar dan Umar... Alat berangkat bersama Abu Bakar dan
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Umar... Sungguh aku berharap Allah menjadikanmu bersama

keduanya'. Aku menoleh dan temyata di adalah Ali bin Abi Thalib."
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u-,i; a;L ,--f , :Ju *') ^1;\t ,* kr Jyt ;:'r?Sit

3678. Dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata: Aku bertanya

kepada Abdullah bin Amr tentang perbuatan paling keras (buruk)
yang dilakukan orang-orang musyrik terhadap Rasulullah SAW. Dia
berkata, "Aku melihat Uqbah bin Abi Mu'aith datang kepada Nabi
SAW saat beliau sedang shalat. Ia mengikatkan selendang ke leher

beliau, lalu mencekiknya dengan keras. Abu Bakar datang lalu
menjauhkannya dari beliau. Abu Bakar berkata, 'Apakah kalian akan

membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah
sementara dia telah mendatangkan kepada knmu bulai-bukti nyata

dari Tuhan kalian? "'(Qs. Ghaafir [a0]: 28)

Keterangan Hadits:

(Bab sabda Nabi SAW, "Kalau alcu m,engambil khalil-.." Hal ini
dikntakan oleh Abu Sa'id). Dia mengisyaratkan kepada hadits Abu
Sa'id yang disebutkan satu bab sebelumnya. Kemudian Imam Bukhari

menyebutkan beberapa hadits pada bab ini, diantaranya:

Pertama,hadits Abu Sa'id yang telah disinggung di atas.

Kedua, hadits Ibnu Abbas yang dikutip Imam Bukhari melalui

tiga jalur. Jalur pertama adalah:
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'ry lii;i*'j (Seandainya aku mengambil khatil). Dalam

hadits Abu Sa'id diberi tambahan' 'jt'fi 
(selain Tuhanku)'

Sementara dalam hadits Abu Mas'ud yang dikutip Imam Muslim, ii-l

'ry;g+tb ilr iiir (Allah telah menjadilan sahabat kalian sebagai

A*alit).

Hadits-hadits ini telah menafikan adanya khalil dari manusia

bagi Nabi SAW. Adapun hadits yang diriwayatkaS dari llbay bin

Ka'ab, dia berkata , '#j *'&t ,t;e; ^r'i|P &teyit'>i';ty
hr"oy171 ,3. fi g.r'ot ,ry *tU iliii'') rl U 

';*i 
^l lJ'*

'ry 
et;1.'i-i*ir r3 

"j,), ;.*, (Sesungguhnya hubunganku yang

paling akhir dengan Nabi kalian adalah lima hari sebelum

kematiannya. Aht masuk menemuinya dan beliau. bersabda,

'sesungguhnya tidak seorang pun di antara nabi melainkan telah

mengambil khalil di antara umatnya, dan sesungguhnya Abu Bakar

adalah khalil bagilar. Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah

menjadiknn diriku sebagai khalil sebagaimana Dia menjadikan

Ibrahim sebagai khalit). Hadits ini dikutip oleh Abu A1 Hasan Al

Harbi dalam kitabnyall Fawa'id.

Hadits l]bay bin Ka'ab di atas berlawanan dengan riwayat

Jundub yang dikutip Inoam Muslim 
-seperti 

telah saya sebutkan-

bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda lima hari sebelum wafat,

W'P d.u:*-of ,itr jr i;f ,i\(Sesungguhnya aku bertepas diri

kepada Allah untuk memiliki khalit di antara kalian). Kalau hadits

Ubay terbukti akurat, maka keduanya mungkin dipadukan dengan

mengatakan batrwa ketika beliau berlepas diri dari yang demikian

sebagai wujud tawadhu'dan pengagungan terhadap Allah, maka Allah

mengizinkannya (mengarnbll khalil dari umatnya-penerj) hari itu juga,

karena Allah melihat pengharapan yang sangat besar dari beliau, dan

juga untuk memuliakan Abu Bakar. Maka kedua riwayat tadi tidak

bertentangan. cara pandang seperti ini telah disinyalir Al Muhibb

Ath-Thabari. Dinukil pula dari Abu umamah seperti hadits ubay
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tanpa dikaitkan dengan lima hari. Riwayat Abu Umamah dikutip oleh

Al Wahidi dalam tafsirnya. Namun, kedua riwayat ini tergolong

lemah.
i"z'

€b') ,ii ;f t (Akan tetapi saudaraku dan sahabatku). Dalam

riwayat Khaitsamah di dalam kitab Fadha'il Shahabah daf- Ahmad

bin Al Aswad dari Muslim bin Ibrahim (guru Imam Bukhari dalam

riwayat ini) disebutkan, juii lt € €Ai qi ,S:t (Akan tetapi dia

adalah saudaraku dan sahabatku karena Allah ta'ala). Sementara

pada riwayat sesudahnya disebutk ur,'S-il l:rli 
'r'-;ll 

5*1 pam"

tetapi persaudaraan Islam lebih utama). Cara penggabungan

keduanya telah disebutkan pada bab yang lalu.

Pada riwayat kedua, Imam Bukhari menyebutkan; Mu'alla bin

Asad dan Musa bin Ismail ArTabudzaki menceritakan kepada kami.

Kebanyakan periwayat menukil dengan lafazh "At-Tabudzak7", dan

inilah yang benar. Namun, Abu Dzar menukil dengan lafazh "At-
Tanukhi". fuwayat Abu Dzar dipastikan keliru saat penyalinan

naskah. Adapun makna 'Khalil' telah diulas ketika menjelaskan

biograf,r Ibrahim AS dalam pembahasan tentang cerita para nabi.

Para ulama berbeda pendapat tentang makna mawaddah,

khullah, mahabbah, dan shadaaqah; apakah kata-kata tersebut

memiliki makna yang sama atau berbeda? Pakar bahasa berkata,

"Khullah memiliki tingkatan lebih tinggi. Makna ini diasumsikan oleh

hadits di atas. Demikian juga sabda beliau SAW, 

" 
ry t:* * i

is lSeandainya alat mengambil khalil selain Tuhqnku." Dimana

terdapat asumsi, bahwa beliau tidak memiliki I'halil dari anak cucu

Adam. Disisi lain, dinukil tentang mahabbah beliau terhadap sejumlah

sahabatnya, seperti Abu Bakar, Fathimah, Aisyah, Husain, dan selain

mereka. Hal ini tidak menjadi rancu karena Ibrahim AS diberi sifat

khutlah dan Muhammad SAW diberi sifat mahabbah. Maksudnya,

kenyataan ini tidak berkonsekuensi bahwa mahabbaft lebih tinggi
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tingkatannya daripada khutlah. Karena Muhammad SAW memiliki

dua sifat sekaligus dan keunggulannya dari dua sisi tersebut.

Az-Zamal<hsyari berkata, "Khalil adalah orang yang

sesuai/cocok denganmu dan menyertai dalam jalanmu. Atau orang

yang menutupi kekuranganmu dan engkau menutupi kekurangannya.

Atau menutupi kekurangan-kekurangan dalam rumahmu." Seakan-

akan dia berpendapat bahwa makna khullah berasal dari apa yang

telah disebutkan.

Ada yang berpendapat bahwa makna dasar kata khullah adalah

seseorang memutuskan segalanya untuk olang lain. Di samping itu,

terdapat beberapa pendapat lain bagi katakhullah, diantaranya adalah

yang mengetahui rahasiamu, yang tidak ada tempat di hatinya untuk

selain dirimu, yang hatinya bersih untukmu, yang memberikan kasih

sayang secara khusus, dan yang butuh kepadamu.

Makna terakhir ini berdasarkan asumsi bahwa khullah berasal

dari kata khallah yang artinya butuh. Semua makna di atas jika

dinisbatkan kepada manusia. Adapun makna khullah Allah untuk

hamba-Na adalah memenangkan dan memberi pertolongan

kepadanya.

Ketiga, hadits Ibnu Zubait yang semakna dengan hadits

sebelumnya. Adapun masalah yang berkaitan dengan bagian kakek

akan dijelaskan pada pembahasan tentang pembagian harta waris.

Maksud kalimat, "Menulis kepada penduduk", yakni salah

seorang penduduk Kufah. Dia adalah Abdullah bin Utbah bin Mas'ud.

Dia ditunjuk oleh Ibnu Zubair sebagai hakim penduduk Kufah.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dia berkata,

'1r :i,-i.El 'oia ,a;st 
"tb 

ilt, ilt i.t ot?s ,z:;l i i' + 'r:" *
o'

i-air ,t' ,lU (Aku pernah berada di sisi Abdullah bin Utbah. Dia

telah ditunjuk oleh Ibnu Zubair sebagai hakim. Lalu datang surat

kepadanya dari lbnu Zubair yang isinya, "Engkau telah mengirim

surat untuk bertanya kepadaht tentang kakek...) lalu disebutkan
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seperti di atas. Namun, sesudah kalimat, f U.i Uli;,!l (Niscaya aku

akan mengambil Abu Bakar), diberi tambahan, {-Ut ,t' ei'qt
lt.ji' C €4 (Akan tetapi dia adalah saudaraht dalam agama, dan

sahabatku dalam goa). Dalam riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Juraij

dari Ibnu Abi Mulaikah *berkenaan dengan hadits ini- disebutkan, 'j
6\Ji 6-1, lt uf 'ry (*'C? 6"uronya alu fbolehJ mengambil

khalil selain Allah hingga aku menjumpai-Nya).

Keempat, hadits Muhammad bin Jubair bin Muth'im, dari
bapaknya.

iiyt'c.i1 lseorang wanita datang). Saya belum rnenemukan

keterangan tentang namanya.

'c-;"|ti (Bagaimana pandanganmu). Maksudnya, beritahukan

kepadaku.

-cr'3-ir jr-t $tS-':)'r,qi & t.+ irf (Jika aka datang dan tidak

menemuknnmu 
-seakor-okon dia mengataknn kematian-l. Dalam

riwayat Yazid bin Harun dari Ibrahim bin Saad yang dikutip Al
Biladzari disebutkan, ?4-&:F {!:r+i'J *t tt$ ,ia loia
berkata, 'Jika aku kembali dan tidak mendapatimu'" Maksudnya

beliau telah menemui kematian). Hal serupa dinukil oleh Al Ismaili
dari Ibnu Ma'mar dari Ibrahim. Riwayat ini memperkuat pernyataan

Al Qadhi bahwa ia adalah perkataan Jubair. Kernudian dalam riwayat
Al Humaidi ya.rg akan disebutkan pada pembahasan tentang hukum-

hukum disebutkan, o)-,ir 
"+ 

r$€ 6eatran-alwn dia memaksudkan

kematian). Maksud wanita itu, "Apabila aku datang dan mendapati

dirimu telah meninggal dunia, apa yang harus aku lakukan?"

Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang mengucapkan

kalimat, Ltg (seakan-aknn dia...). Menurut Qadhi lyadh, orang itu

adalah Jubair bin Muth'irn (periwayat hadits tersebut). Kesimpulan ini
merupakan makna lahiriah hadits. Akan tetapi tidak menutup
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kemungkinan yang mengucapkannya adalah periwayat-periwayat

sesudah Jubair.

Ath-Thabari meriwayatkan dari hadits Ishmah bin Malik, dia

berkata, a{; *:i4'j,t {!'atitryi ?6,b euUJt ar jyr U,r:ij

,i3 =alt (Kami berkata, 'Wahai Rasulullah, kepada siapa kami

menyerahkan zal<at-zakat harta kami sesudahmu?' Beliau bersabda,
'Kepada Abu Bakar Ash-Shiddig ). Seandainya hadits ini akurat, maka

lebih tegas mengindikasikan penunjukkan Abu Bakar sebagai khalifah

sesudah beliau SAW dibandingkan hadits di atas. Akan tetapi, sanad

hadits ini lemah. Al Ismaili meriwayatkan dalam kitabnya Al Mu jam

dari hadits Sahal bin Abi Khaitsamah, dia berkatu, *n a' -r& Ut du.

\'orli.Afi;-iiiu. j * i,,:ri,vbk-"u;'{ri y At otlsr;tet)ry1 *,
'i& ,Jtt (Nabi SAW membaiat seorang Arab badui. Makn Arab badui

tersebut bertanya jika beliau meninggal dunia, maka siapa yang

memberi keputusan kepada dirinya? Nabi SAW bersabda, 'Abu

Bakar'. Kemudian Arab badui bertanya lagi siapa yang memberi

keputusan terhadap dirinya sesudah Abu Bakar? Nabi SAW

menjawab, 'Umar'.). Riwayat ini dinukil pula oleh Ath-Thabarani

dalam kitabnya Al Ausath melalui jalur yang sama dengan redaksi

lebih ringkas.

Hadits di atas memuat janji Nabi SAW tentang siapa yang akan

memegang tampuk khilafatr sesudah beliau SAW. Hal ini menjadi

bantahan pula bagi kaum syr'ah yang mengklaim bahwa Nabi SAW

membuat pernyataan tekstual menunjuk Ali dan Al Abbas sebagai

khalifah. Sebagian masalah ini akan dibahas pada bab "Penunjukkan

Khalifah" dalam pembahasan tentang hukum.

Kelima, hadits Ammar tentang Nabi SAW bersama lima orang

budak, dua wanita, dan Abu Bakar.

Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari dari Ahmad bin Abi
Thayyib Al Marwazi yang berasal dari Baghdad. Nama panggilannya

adalah Abu Sulaiman. Sementara nama bapaknya adalah Sulaiman.
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Abu Zur'ah menilai dirinya sebagai orang yang kuat hafalannya.
Namun, Abu Hatim justru melemahkannya. Dia tidak memiliki
riwayat dalarn shahih Bukhari selain hadits ini. Imam Bukhari
menukil pula hadits yang sama melalui periwayat lain seperti akan
disebutkan pada bab "Islamnya Abu Bakar."

Hadits ini dinukil pula melalui Ismail bin Mujalid Al Kufi. Dia
dinyatakan kuat (kredibel dalam hal periwayatan) oleh yahya bin
Ma'in dan sekelompok ulama lainnya. Namun, sebagian lagi
menganggapnya lemah. Dia tidak memiliki pula riwayat dalam shahih
Bukhari selain hadits ini. Adapun Bxzah (periwayat yang disebut
dalam sanad hadits di atas) adalah seorang tabi'in.

pJ6 "gi (Dari Hammam). Dia adalah Ibnu Al Harits. Dalam

riwayat Al Ismaili dari Jahur bin Manshur, dari Ismail, ..Aku

mendengar Hammam bin Al Harits". Dia tergolong tabi'in senior.
Ammar adalah Ibnu Yasir. Lalu sanad hadits ini dari Ismail dan
seterusnya adalah orang-orang Kufah.

'rA 6i (Dan tidak ada bersamanya). Maksudnya, tidak ada yang

masuk Islam saat itu selain orang-orang yang disebutkan.

f itt y31;tt 9i* $l(Kecuali lima orang budak, dua

wanita, dan Abu Bakar). Adapun budak-budak itu adalah Bilal, Zaid,
bin Haritsah, Amir bin Fahirah (mantan budak Abu Bakar). Amir
masuk Islam lebih awal bersama Abu Bakar. Ath-Thabari
meriwayatkan dari Urwah, bahwa Amir termasuk orang-orang yang
disiksa karena Allah, maka Abu Bakar membelinya dan
memerdekakannya. Budak lainnya adalah Abu Fakihah (mantan
budak Umayyah bin Khalaf). Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Abu
Fakihah masuk Islam ketika Bilal masuk Islam. Maka ia disiksa oleh
Umayyah bin Khalaf dan akhimya dibeli oleh Abu Bakar, lalu
dimerdekakan. Sedangkan budak kelima kemungkinan adalah
Syaqran.
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Ibnu As-Sakan menyebutkan dalam kitab Ash-Shahabah, dari

Abdullah bin Daud, bahwa Nabi SAW mewarisi Syaqran dan Ummu

Aiman dari bapakrya. Sebagian guru kami menyebutkan bahwa budak

yang kelima adalah Ammar bin Yasir. Pendapat ini juga memiliki
kemungkinan untuk diterima. Sepatutnya diantara mereka adalah

bapak Ammar (Vakni Yasir). Karena mereka bertiga (Yasir, bapaknya,

dan ibunya) termasuk orang-orang yang disiksa karena Allah, dan

ibunya adalah orang pertama syahid dalam Islam. Dia ditombak oleh

Abu Jahal pada bagian kemaluannya hingga meninggal dunia. Adapun

dua wanita yang dimaksud adalah Khadijah dan salah satu di antara

Ummu Aiman atau Sumayyah.

Salah seorang guru kami menyebutkan -mengikuti Ad-Dimyati-
bahwa wanita yang satunya adalah Urnmu Fadhl, istri Al Abbas.

Namun, pernyataan ini kurang berdasar, karena meskipun dia

termasuk kelompok pertama, tetapi tidak disebut sebagai orang-orang

yang dahulu masuk Islam. Kalau pernyataan dia benar, tentu akan

dimasukkan pula Abu Rafi' (mantan budak Al Abbas), karena dia

masuk Islam bersamaan dengan Ummu Al Fadhl. Demikian
dinyatakan oleh Ibnu Ishaq.

Hadits ini memberi keterangan bahwa Abu Bakar adalah orang

pertama masuk Islam 
-secara 

mutlak- dari kalangan orang

merdeka. Akan tetapi maksud Ammar adalah mereka yang

menampakkan keislamarmya Karena saat itu terdapat sejumlah orang

yang telah memeluk Islam. Hanya saja mereka menyembunfkannnya

dari kaum kerabatnya. Pada pembahasan mendatang akan disebutkan

perkataan Sa'ad bahwa dirinya sepertiga Islam. Pernyataan ini juga

didasarkan kepada pengetahuannya tentang orang-orang yang masuk

Islam lebih awal.

Keenam, hadits Abu Darda' RA tentang perselisihan Abu Bakar

dengan Umar RA.

Imarn Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Zaid bin Waqid Ad-
Dimasyqi, seorang periwayat tsiqah (terpercaya) dan sedikit
meriwayatkan hadits. Dia tidak memiliki riwayat dalam Shcthih
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Bukhari selain hadits ini. Semua periwayat dalam sanad-nya berasal

dari Damaskus.

lt * i ; ;p (Dart Busr bin Ubaidiltah). Dalam riwayat

Abdullah bin Al Ala' bin Zaid yang dikutip Imam Bukhari dalam

pembahasan tentang tafsir disebutkan, o'Busr bin Ubaidillah
menceritakan kepadaku, Abu Idris menceritakan kepadaku, aku

bertanya kepada Abu Darda'."

'6.L\-b r-71 plaapun sahabat kalian). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan, ilir-b $1 lldapun s ahab atmu), yakni dalam

bentuk mufrad (tunggal).

?t-b'ui lfeUn bertikai). Maksudnya, dia telah masuk ke dalam

pertikaian dengan lawan perkara. Al Ghamir adalah seseorang yang

menjerumuskan dirinya dalam urusan besar, seperti perang dan

selainnya. Ada pula yang berpendapat bahwa kata tersebut berasal dari

kata al ghimr yang artinya dengki. Maksudnya, ia melakukan

perbuatan yang menyebabkan dirinya mendengki orang yang

mengerjakan perbuatan bersamanya, dan menyebabkan orang itu
mendengkinya.

Pada tafsir surah Al A'raf dari riwayat Abu Dzar disebutkan,

"Abu Abdillah -yakni penulis- berkata, 'Ghaamara artinya didahului,

yakni didahului dalam kebaikan'." Menurut Iyadh, pernyataan ini
terdapat pula dalam riwayat AI Mustamli dari Abu Dzar. Namun, ia

adalah penafsiran yang ganjil. Adapun yang lebih tepat adalah

pendapat yang pertama. Al Muhib Ath-Thabari bahkan menisbatkan

juga penafsiran itu kepada Abu Ubaidah Al Mutsarura. Artinya, ia
adalah pendahulu Imam Bukhari dalam penafsiran tersebut.

Perincian yang diindikasikan oleh lafazh, "Adapun sahabat

kalian..." sengaja dihapus, dimana seharusnya adalah, "Adapun

selainnya tidak demikian."
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il 1,! (Memberi salam). Dalam riwayat Muhammad bin Al

Mubarak dari Shadaqah bin Khalid yang dikutip Abu Nu'aim dalam

kitab Al Hilyah disebutkan, Pt yh, oW dt "V * e (Hingga

dia memberi salam kepada Nabi SAn. Riwayat ini tidak

menyebutkan jawaban salam dari Nabi SAW. Hal ini sengaja tidak

dicantumkan dalam berita, karena sudah diketahui.

i; ?U, /)'GJ .itn (Pernah antara diriku dengan lbnu

Khaththab terjadi sesuatu). Pada pembahasan tentang tafsir

disebutkan mufuaawaraft (dialog). Sementara dalam hadits Abu

Umamah yang dikutip Abu Ya'la disebutkan mu'aatabaft (saling

mengecam), dan dalam lafazh lain disebutkan muqaawalah (saling

mengatai).

4t'c,:*,6 1lt" tergesa-gesa atasnya). Dalam pembahasan

tentang tafsir disebutkan , fr'r$ti b6l ib'J:k:ti'fr FJ. $ -*2;6

$i. (Abu Bakar membuat (Jmar marah, makn dia pergi dari sisinya

dalam keadaan marah, dan Abu Bakar mengilcutinya).

*!'€ (Kemudian alat menyesal). Muhammad bin Al Mubarak

menambahk an, itr? 6 db (Atas apa yang terjadi)

d.*-'ol'^lU (Aht memohon kepadanya untuk memaaJkanku).

Dalam pembahasan tentang tafsir disebutkan, e|$-il, d 71;,;-oi

,4rj ,f.ii.6.'[Li @ga, memohon ampunan untuklru namun dia tidak

melakulrannya hingga ia menutup pintu rumahnya di depannya)-

}* ;yJ (Dia enggan atasht). Muhammad bin Al Mubarak

menambahk*r,:)ti f e; ,f #, Jll (Aku mengikutinya ke

Baqi' hingga keluar dari tempat tinggalnya). Al Ismaili menukil dari

Al Hasanjani dari Hisyam bin Ammar, o.)r-'rq )"*: {Dia menutup

diri darilu dalam tempat tinggalnya). Sementara daiam hadits Abu
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Umamah disebutkan 'e#-'€t * Ji F i tluu 1,1t" Bakar

memohon maaf kepada Umar, tetapi dia tidak mau menerimanya).

f Ui I Ui itr 'fr(5"*ogo Allah memberi ampunan kepadamu

wahai Abu Bakar ftiga ko\). Maksudnya, beliau mengulangi

ucapannya sebanyak tiga kali.

"]*'- lUenladi berubah). Maksudnya, keceriaan wajahnya hilang

karena marah. Berasal dari kata al'arnt yang berarti kudis. Dikatakan,

"Am'ara al makan" artinya bagran ini terkena kudis. Pada sebagian

naskah disebutkan yatamaghghar, yak*i berubah merah karena marah

sehingga sama seperti sesuafu yang diwarnai dengan mughrah (warna

kuning kemerah-merahan).

Imam Bukhari menukil dalam pembahasan tentang tafsir, 'r*b)

*t y.it' ,p n' ir: (Rasulullah SAW pun marah). Dalam hadits

Abu Umamah yar,g dikutip Abu Ya'la terdapat kisah serup a, 'fr'uilat

f7i f,q' j;&i:*; j-r*rlt i' e'd,q1-'{,'e?i,
|!-btpt.ejl t; lt l?,,6- :Jui ,e',??6 i"""G';aa g ! ,U '&?it

i d.i')i!et .sit Ut ,16 t"b:"f Utt dg 'P c, ,;b 'aai.:H ll
'r'tr'dt ft (Umar duduk dan beliau -yatvti Nabi SAW- berpaling

darinya. Umar berpindah ke sisi lain namun beliau berpaling darinya.

Kemudian Umar berdiri dan duduk di hadapannya tetapi Nabi
berpaling darinya. Dia berkata, 'Wahai Rasulullah, menurutlan bahwa

siknpmu berpaling darilru tak lain karena berita yang sampai

kepadamu tentang diriku. Tidak ada kebaikan dalam hidupku

sementara engkau berpaling darilu'. Beliau bersabda, 'Engkaulah

orang yang Abu Bakar meminta maaf kepadamu dan kamu tidak
menerimanya).

Dalam hadits Ibnu Umar y?ng dikutip Ath-Thabarani disebutkan

kisah yang sama dengan lafazh, p;A )L., iJ 'F oi'!:*l e.XU

(Saudaramu meminta agar engkau memohon ampunan untul*tya dan
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engkau tidak melakuknnnya). Umar berkata, "Demi Yang telah

mengutusmu dengan kebenaran, tidaklah ia meminta kepadaku

melainkan aku memohonkan ampunan untuknya, dan Allah tidak

menciptakan seseorang yang lebih aku cintai sesudahmu daripada

dia." Abu Bakar berkata, "Adapun aku, demi Yang mengutusmu

dengan kebenaran, sama seperti ifu."

3 ;i'dJl ,; (Hingga Abu Baknr merasa prihatin).

tvtuhammad bin Al Mubarak menarnbahkan, olr ,p ilt )rj ,t O"J<;"'O1

{kg * Jt *t y ('4gar Rasulullah SAW melakukan sesuatu yang

tidak disukai terhadap Umar).

';lbi * ui hri loemt Allah, akulah yang lebih zhalim). Dalam

kisah ini disebutkan pula, iu. qlt'^tl 'ls.i'S'6 
6l; Q4bu Bakar berkata

demikian karena dialah yang memulai). Seperti yang disebutkan pada

awal kisah.

;F; (Dua kali). Maksudnya, beliau mengucapkan hal itu dua

kali. Tapi kemungkinan pula ia termasuk perkataan Abu Bakar

sehingga terkait dengan lafazh,'jhi * (Sunggah alat tebih zhalim).

€., 
- \i (Membantulcu). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan "Waasaani", tapi yang pertama lebih tepat. Ia berasal dari

kata muwaasaah dengan acuan mufaa'alah, yakrri interaksi dua aratr.

Maksudnya, pemilik harta memberi kekuasaan yang sama dengan

dirinya kepada orang lain terhadap harta yang dimiliki.

€?L-b r;.ti:U (Meninggalkan sahabatlru untukktt). Dalam

pembahasan tentang tafsir disebutkan, q?L* d.3f :U (Kalian

meninggalkan sahabatlru untukkrt). Versi kedua inilah yang lebih

berdasar. Hingga Abu Al Baqa' berkata, "Sesungguhnya penghapusan

huruf nun (ptada kata 'taarikuna ) merupakan kesalahan periwayat.

Karena kalimat itu bukan dalam bentuk idhofah (penyandaran suatu

kata kepada kata sesudahnya [aneksasi]), dan tidak ada pula huruf alif
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maupun lam. Penghapusan huruf nun hanya diperbolehkan bila ada

kedua huruf ini."

Ulama selainnya melegitimasi dengan dua alasan. Pertama,

lafazh shaahibi adalah mudhaf (disandarkan), lalu dipisahkan dengan

mudhaf ilaih $ata yang disandari) dengan huruf jarr (huruf yang

mengharuskan kata yang dipengaruhinya diberi bais kasrah) dan

majrur (kata yang dipengaruhi htruf jarr). Hal ini dilakukan untuk

memberi perhatian dalam mengedepankan kata yang disandarkan.

Dengan demikian, terjadi dua kali penyandaran dan fungsinya untuk

mengagungkan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Serupa dengan ini bacaan

versi Ibnu Amir terhadap ayat 137, Surah Al An 'aam, $S).i::U.Sj

e:C? iii$f F,F#r ;,,a (Dan demikiantah pemimpin-pemimpin

mereka telah menjadikan kebanyaknn dari orang-orang yang musyrik

itu memandang baik membunuh anak-anak mereka). Dia melafalkan

aulad dengan bais fathah pada huruf akhimya, dan melafalkan

syuraka dengan baris kasraft. Dimana arfiara kata yang disandarkan

(qatlu) dan kata yang disandai (syuraka'ihim) dipisahkan oleh objek
(auladahum). Kedua, untuk mempersingkat ucapan. Maka hnruf nun

di akhir kata sengaja dihapus sebagaimana halnya pada kata-kata

sambung yang 
'cukup 

panjang. Di antaranya apa yang mereka

kemukakan tentang firman Allah Surah At-Taubah [9] ayat 69, |b,
tFbg 6:-j€ lOon kamu mempercakapkan [hat yang batitJ

sebagaimana merekn mempercakapkannya). (seharusnya

khaadhuuna-penerj).

;f; lOua l@li). Maksudnya, beliau mengucapkan perkataan itu

dua kali. Sementara dalam riwayat Muhammad Ibnu Al Mubarak

disebutkan, "Tiga kali."

", , Itl:r-;;. &5Ji t-;t (Maka tidak disakiti sesudahnya). Yakni ketika

Nabi SAW menampakkan kepada mereka rasa hormatnya terhadap

Abu Bakar, maka mereka tidak pemah lagi mengusiknya. Namun,
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saya tidak menemukan keterangan tambahan ini dari selain riwayat

Hisyam bin Ammar.

Kisah serupa terjadi pula antara Abu Bakar dan Rabi'ah bin

Ja'far.Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Rabi'ah, lt'Jyi'ol
aiN 9- e@o iS'6 .u\1 k6 &?tb\i o$"bi'&'t yi.,n +
i* ;f i'rc ,i* q.oii, ,,stb €e ,f. 6',l,'3't .,s:G ee ,\ti'dit
')t, & 4t ;o .'43 ,Uus u;lr & W ,Pi:t,Sut,t' j Wf ry
,f ",43 ,*'r";x|yi ,'Jtri -:4'ii# *3:+u r; isut;;6 y
#"'#;r'n:oljr:r'1;3 # i;,unt ,F.u.|Uu frt *
(sesungguhnya Nabi sAW memberikan kepadanya sebidang tanah,

dan beliau memberikan pula kepada Abu Bakar sebidang tanah. Lalu

kami berdua berselisih tentang sebatang pohon kurma. Aku berkata,

'Ia berada dalam batas tanahleu'. Abu Bakar berkata, 'Ia berada

dalam batas tanahlru'. Maka terjadilah pembicaraan diantara kami.

Abu Baknr pun mengatakan kepadanya suatu kalimat lalu dia

menyesalinya. Abu Bakar berkata, 'Balaslah dengan yang serupa

agar menjadi qishash'. Tapi aku tidak mau. Alq.t mendatangi Nabi

SAW, maka beliau bertanya, 'Ada apa antara engkau dengan Ash-

shiddiq' -Aku 
menceritakan keiadiannya- Beliau bersabda, 'Benar,

janganlah engkau membalasnya, tapi katakanlah; Semoga Allah

memberi ampundn kepadamu wahai Abu Bakar'. Alil berkata, 'Abu

B aknr b erbalik pergi sambil menangis'.).

Pelaiaran vans dapat diambil

l. Keutamaan Abu Bakar Ash-Shiddiq RA atas seluruh sahabat.

Orang utama tidak patut membuat marah orang yang lebih utama

darinya.

Boleh memuji seseorang di hadapannya selama tidak

menimbulkan fitnatr dan tidak membuat orang yang dipuji

teperdaya.

J.
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4. Tabiat dasar manusia terkadang dipengaruhi oleh emosi

sehingga melakukan sesuatu menyelisihi yang lebih utama.

Akan tetapi orang yang utama dalam agama akan segera kembali
kepada yang lebih utama. Seperti firman Allah, "Sesungguhnya

orang-orang beriman, apabila dilimpa sebagian daripada
godaan syetan niscaya mereka pun segera menyadarinya."

5. Selain Nabi SAW meskipun mencapai puncak keutamaan tetap

tidak ma'shum.

6. Disukai memohon ampunan dan maaf dari orang yang dizhalimi.

1. Barangsiapa marah terhadap sahabatnya, niscaya akan

dinisbatkannya kepada bapaknya atau kakeknya tanpa menyebut

langsung nama orang yang bersangkutan. Hal ini disimpulkan

dari perkataan Abu Bakar ketika datang dalam keadaan marah

terhadap LJmar, "Antara diriku dengan Ibnu Khaththab." Dia
tidak menyebut nama Umar secara langsung. Hal itu serupa

dengan sabda Nabi SAW, "Kecuali jika lbnu Abi Thalib ingin
menikahi putri mereka. "

8. Lutut bukan termasuk aurat laki-laki.

Ketujuh, hadits Abdullah bin Amr RA tentang orang yang

paling dicintai Nabi SAW.

Hadits ini dinukil oleh Imam Bukhari dari Khalid AlHadzadza'-
Penyebutan Khalid Al Hadzdza' termasuk mendahulukan nama atas

sifat. Hal seperti ini sangat banyak digunakan oleh orang Arab. Sernua

periwayat dalam sanad hadits ini berasal dari Bashrah, kecuali Amr
bin Al Ash (sahabat Nabi SAW), dan Abu Utsman yang berasal dari

India.

hy:Jt c,rti j* dt'te; (Mengutusnya dalam pasukan Dzatu

Salasil). Menurut yang masyhur dibaca 'salasil ' sebagai bentuk jamak

kata salsalaft. Demikian juga lafazh yang disebutkan Abu Ubaid Al
Bakri. f)ikatakan, tempat itu dinamakan demikian karena disana

terdapat pasir yang mirip dengan salsalah (untaian rantai). Namun,
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Ibnu Atsir membaca dengan lafazh sulasil. Menurutnya ia semakna

dengan salsaal, yakni landai. Penjelasan lebih lanjut bagi masalah ini

akan dikemukakan pada pembahasan tentang peperangan'

9'A$+i u"rht 
t61 

(Siapa orang yang lebih engkau cintai). Dalam

riwayat Qais bin Abu Hazim dari Amr bin Al Ash disebutkan, 
'J'*:6-

'^-ilt! ilt lwahai Rasulullah, aht akan mencintainya). Hadits ini

diriwayatkan Ibnu Asakir dari Ali bin Mishar dari Ismail dari Qais.

Pada riwayat Ibnu Sa'ad ditemukan sebab yang menjadi latar

belakang pertanyaan ini, yakni terbetik dalam hati Amr ketika

ditunjuk Rasulullah SAW memimpin pasukan yang di dalamnya ada

Abu Bakar, bahwa dirinya memiliki kedudukan lebih dibanding Abu

Bakar. Untuk itu, ia menanyakan langsung kepada Rasulullah'

SJ.jjr a ,">n (Aku berkata, "Dari kaum laki-laki"). Dalam

riwayat Qais bin Abi Hazim dari Amr yang dikutip Ibnu Khuzaimah

dan Ibnu Hibban disebutkan ,jtJlt ei ilrr3t gyi',;i i>i pAm

berkata, 'Maksudku bukan perempuan, tapi yang kumalcsud adalah

laki-laki'). Ibnu Hibban menukil pula dari hadits Anas, int J';i:9
Ji-.; *t *',;u',8,fu.o 'i6 rir1t l,tlt';i;,'ru"i * iut *

(Rasulullah SAW ditanya; siapa orang yang paling engkau cintai?

Beliau menjawab, 'Aisyah'. Dikatakan kepadanya, 'Bukan tentang

keluargamu fistrimuJ yang lrami tanyakan). Dari hadits Amr

diketahui tentang nama penanya yang dimaksud dalam hadits Anas.

tti)".r.i ,,+L-L,JI {. ,-;.L P ,i,t e} p ,'cji pnm berkata,

"Kemudian siapa?" Beliau bersabda, "(Jmar bin Khaththab"' Lalu

beliau menyebut beberapa laki-laki). Dalam pembahasan tentang

peperangan disebutkan dari jalur lain, 'pr-'i e 4;4'- ot iil*;,'S'i

(Aku pun cliam karena khawatir Beliau akan menjadikanku pada

urutan terakhir di antara merekn). Pada hadits Abdullah bin Syaqiq,

dia berkata , S ,ia vlt'*i *t * ir' ,Jlr 'u,lr 'acbi'4i |z;i,a.i
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Lj ,i ,?tii, i;,& ii ,i,6, V j ,'t;t' ,';,1'U6 s; j ,* ,,_&.

",i*5l;,e (Aku berkata kepada Aisyah, 'siapaknh sahabat Nabi yang

lebih beliau cintai?' Dia menjawab, 'Abu Bakar'. Aku bertanya lagi,
'Kemudian siapa?' Dia menjawab, 'L/mar'. Aku bertanya pula,
'Kemudian siapa?' Dia menjawab, 'Abu Ubaidah bin Al Jarrah'. Aku
melanjutkan bertanya, 'Kemudian siapa?' Lalu Dia diam). Riwayat
ini dinukil At-Tirmidzi dan dishahihkannya. Maka di antara mereka
yang disitir pada hadits Amr adalah Abu Ubaidah bin Al Jarrah.

Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan melalui sanad
yang shahih daiAn-Nu'man bin Basyir, dia berkata, {t -Si. 1i.i OSIIJ,II

ry"6'cJb'rn:tr,,l'r;ls ejq-oyo o? *,*, & ito, *"',;t
*ri'f A)1t;i 1,10" Bakar meminta izin kepada Nabi SAW. Dia

mendengar suara Aisyah sangat keras seraya berkata, 'Demi Allah,
aku telah mengetahui bahwa Ali lebih engkau cintai daripada
bapakku'.). Artinya, Ali termasuk pula laki-laki yang disitir dalam
hadits Amr bin Al Ash. Meski secara zhahir hadits ini bertentangan
dengan hadits Amr, tetapi hadits Amr lebih unggul, karena langsung
dari ucapan NSbi SAW, sedangkan hadits tadi hanya taqrir
(persetujuan beliau). Keduanya mungkin digabungkan dengan melihat
sisi kecintaan. Kecintaan terhadap Abu Bakar berlaku secara umum,
berbeda dengan kecintaan kepada Ali. Dengan demikian, Ali dapat
dimasukkan di antara laki-laki yang dimaksud dalam hadits Amr bin
Al Ash.

Kita berlindung kepada Allah untuk mengucapkan seperti

ucapan kelompok Rafidhah dalam menanggapi sikap Amr yang tidak
menerangkan nama-nama laki-laki tersebut satu persatu. Menurut
mereka, Amr bersikap demikian karena merasa ada sesuatu antara

dirinya dengan Ali RA, An-Nu'man adalah pendukung Muawiyah
melawan Ali bin Abi Thalib. Tapi kondisi ini tidak menghalangi
dirinya menceritakan hadits tentang keutamaan Ali RA. Padahal tidak
diragukan lagi bila Amr lebih utama daripada An-Nu'man.
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Kedelapan, hadits Abu Hurairah RA tentang kisah serigala yang

berbicara dengan penggembala, dan kisah sapi yang berbicara dengan

orang yang membebaninya. Pembahasan mengenai sanad hadits ini
telah dipaparkan ketika membicarakan bani Israil.

+L-l' :* (t; 
* e gt: W. (Ketika seorang penggembala

berada di tengah-tengah kambingnya. Tiba-tiba seekor serigala
menyerangnya). Aku belum menemukan keterangan tentang nama

penggembala yang dimaksud. Imam Bukhari telah menyebutkan pula

hadits ini ketika membicarakan bani Israil. Sikap tersebut memberi

asumsi bahwa menurutnya peristiwa itu berlangsung sebelum Islam.

Peristiwa tentang serigala yang berbicara juga te{adi pada diri
sebagian sahabat dalam kisah yang mirip dengan kisah di atas.

Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab Ad-Dala'il dan

bin Aus dari Unais bin Amr dari Ahban bin Aus, dia berkata,

(Aku pernah berada di tempat knmbing-kambing milikku. Tibatiba
seekor serigala menerkam salah satu knmbing tersebut. Aku pun

meneriakinya dan serigala itu menduduki ekornya lalu berbicara
kepadaku. Dia berkata, 'Siapakah pelindungnya pada hari engkau

sibuk dan tidak mempedulikannya? Engkau mencegahku dari rezeki

yang diberikan Allah ta'ala' Alat menepukkan tanganku dan berkata,
'Demi Allah, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih
menakjublran daripada ini'. Serigala berkata, 'Lebih menakjubkan

daripada ini adalah Rasulullah SAW yang kini berada di antara
pohon-pohon htrma berdoa kepada Allah'"" Dia berkata, "Ahban

datang lrepada Nabi SAW dan mengabarkan kejadian itu lalu masuk

Islam.").
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Kemungkinan saat Ahban menceritakan peristiwa itu kepada

Nabi SAW, Abu Bakar dan umar berada di tempat. Kemudian Nabi

SAW menceritakannya kembali di antara sahabatnya, tetapi Abu

Bakar dan Umar tidak hadir. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda, jg
'Pt f iiiU:0,1i lsunggth atu mempercayai hal itu. Begituiuga

Abu Bakar dan Umar). Keterangan tambahan pada kisah ini telah

disebutkan pula dari jalur lain dari Abu Salamah pada pembahasan

tentang pertanian, "Abu Salamah berkata, 'Keduanya tidak berada di

antara orang-orang yang hadir saat itu'," yakni saat Nabi SAW

menceritakan kisah tersebut. Ada pula kemungkinan Nabi SAW

mengucapkan sabdanya karena mengetahui kebenaran iman dan

kekuatan keyakinan keduanya. Makna ini lebih tepat untuk

memasukkan hadits tersebut sebagai keutamaan keduanya.

gI.lt ?i (Aori As-Sabu). Iyadh berkata, "Huruf ba- padakata

As-Sabu' boleh diberi bans dhammah (sabu) dan bisa pula sukun

(sab). Hanya saja riwayat tersebut menyebutkan dengan baris

dhammah." Tapi menurut Al Harbi riwayat telah dinukil dengan

kedua versi itu. Menurutnya, artinya adalah hewan buas. Ibnu Al
Arabi berkata, 'lVersi yang benar adalah yang menyebutkan dengan

sukun. Adapun dhammah hanyalah kesalahan saat penyalinan

naskah."

Ibnu Al Jauzi berkata, "Tanda yang benar pada huruf bc' adalah

sukun. Tapi para ahli hadits menukil dengan baris dhammah.

Berdasarkan hal ini 
-yakni versi dhammah- maknanya adalah;

apabila ia diambil oleh singa niscaya tidak ada yang mampu

membebaskannya, maka tidak ada yang mengurusnya saat itu selain

aku. Maksudnya, engkau akan lari darinya dan akulah yang dekat

dengannya. Aku mengurusi kambing-kambing yang tersisa setelah

kupenuhi kebutuhanku."

Ad-Dawudi berkata, "Maknanya adalah; siapakah pelindungnya

saat ia diserang binatang buas (singa). Engkau lari meninggalkannya

dan ia mengambil kebutuhannya. Lalu aku menggantikannya dan
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tidak ada yang mengurusi kambing-kambing itu selain aku." Sebagian

berkata, "Perkara ini te{adi saat manusia disibukkan oleh fitnah (ujian

dan cobaan). Kambing-kambing pun diabaikan sehingga diterkam

oleh binatang buas. Saat itu, serigala seakan menjadi penggembala

baginya karena tidak ada lagl yang peduli."

Adapun riwayat dengan tanda sukun, maka ada perbedaan

tentang maksudnya. Sebagian berkata, "Ia adalah nama tempat

manusia dikumpulkan pada hari Kiamat." Perkataan ini dinukil oleh

Azhari dalam kitab Tahdzib Al-Lughah dat'' Ibnu Al A'rabi. Untuk

memperkuat pandangan ini, bahwa pada sebagian jalurnya dari

Muhammad bin Amr bin Alqamah dari Abu Salamah dari Abu

Hurairah disebutkan, "Hari kiamat." Tapi pendapat ini dibantah bahwa

saat itu serigala tidak lagi butuh kambing.

Pendapat lain mengatakan bahwa ia adalah nama hari raya bagi

mereka pada masa jahiliyah. Mereka menyibukkan diri dengan

permainan dan hal-hal yang melalaikan. Maka penggembala lalai

terhadap kambingnya sehingga serigala menerkamnya. Hanya saja

dikatakan, "Tidak ada penggembala baginya selain aku", sebagai

gambaran keadaannya yang menguasai kambing tanpa ada yang

mengusik. Pendapat ini dinukil oleh Al lsmaili dari Abu Ubaidah.

Sebagian lagi berkatq "Ia berasal dari kata 'sabi'at ar-rajul'
artinya laki-laki itu terperanjat. Maksudnya, siapakah yang akan

mengurusnya pada hari dimana manusia mengalami kepanikan? Atau

mungkin pula dari kata asba'tuhu yang artinya 'aku

mengabaikannya', yakni siapakah yang akan mengurusnya pada hari

ia diabaikan? Al Ashma'i berkata, "Kata as-sab'u artinya

mengabaikan. Dikatakan, asba'a ar-rajul aghnaamahu, xtinya laki-
laki itu membiarkan kambingnya melakukan sesukanya. Perkataan Al
Ashma'i didukung oleh Imam An-Nawawi.

Ada pula yang berpendapat bahwa maknanya adalah 'hari

makan'. Dikatakan, "sabi'a adz-dzi'b syaat", artinya serigala makan

kambing. Penulis kitab Al Mathali'menyebutkan hahwa kata itu telah

dinukil dengan lafazh as-sah'lr dan dia menafsirkannya dengan arti
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laum adh-dhayaa' {hat'' penyia-nyiaan). Kata asba'tu dan adhya'tu
memiliki makna yang sama, yakni saya menyia-nyiakan. pendapat ini
dinukil oleh Ibnu Dihyah dari Isrnail Al Qadhi dari Ali bin Al Madini
dari Ma'mar bin Al Mutsanna.

Dikatakan pula bahwa maksud "yaum as-sab,u" adalah hari
yang sangat sulit. Makna demikian pernah diriwayatkan dari Ibnu
Abbas ketika ditanya tentang sesuatu. Dia berkata, "Lebih rumit
daripada as-sab'a". Maksudnya, masalah itu termasuk perkara pelik
yang cukup memeras pemikiran ahli farwa.

1, '-, t- t . r.,6'J U-* hq:) (Ketika seseorang sedang menuntun seekor

sapi). Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang pertanian.
Ibnu Hibban menukil dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari
Abu Hurairah RA di akhir kedua kisah itu, ,''t': yrg', A rXT :)Br Jtii

F: iO ir' ** nt (Orang-orang pun berkata, 'Kami mempercayai

apa yang dipercayai Rasulullah SAW).

Kandungan hadits ini membolehkan kita untuk merasa takjub
dengan kejadian-kejadian yang luar biasa. selain itu manusia memiliki
perbedaan tingkatan dalam hal ma'rifat (mengenal Allah).

Kesembilan, hadits Abu Hurairah RA tentang mimpi menimba
air dari sumur. Penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan

tentang takwil mimpi.

Kesepuluh, hadits Ibnu Umar tentang larangan menyeret
(mengenakan) kain dengan sombong. Penjelasannya akan
dikemukakan pada pembahasan tentang pakaian. Hadits ini
mengandung keutamaan nyata bagi Abu Bakar berupa sikapnya yang
sangat antusias terhadap agamanya dan kesaksian Nabi SAW yang
menafi kan hal-hal yang tidak disukainya.

dtiJ'c-lii (Aku berkata kepada Salim). tni adalah perkataan

Musa bin Uqbah. Di dalam pembahasan tentang pakaian akan dikutip
pernyataan Ibnu Umar yang menyamakan hukum antara kain dan
sarung.
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Kesebelas, hadits Abu Hurairah RA tentang orang yang

menginfakkan dua hal.

rr;jrlr f :f 
'4 (Dari sesuatu diantara berbagai hal).

Maksudnya, diantara berbagai jenis harta.

!, ,E Q (Di i"t"n Allah). Yakni dalam rangka mencari pahala

dari Allah. Pengertiannya lebih umum, mencakup jihad dan ibadah-

ibadah lainnya.

-e-3$ 4- ?r;i qeI (Dipanggil rlari pintu-pintu, yakni

surga). Demikian tercantum di tempat ini. Seakan-akan kata 'surga'

hilang dalam teks kalimat disebabkan sebagian periwayat. Maka untuk

menjaga kemurnian lafazh yang diterimanya, dia menambahkan kata

'yakni'. Pada pembahasan tentang puasa melalui jalur lain dat'r Az-

Zrahi disebutkan, "Ddri pintu-pintu surga", tanpa ada unsur

kebimbangan.

Makna hadits adalah, setiap orang yang mengerjakan suatu

amalan niscaya akan dipanggil dari pintu amalan itu. Hal ini telah

dinukil secara tekstual melalui jalur lain dari Abu Hurairah RA, jj

J;ir U.t-,r+ ,*,f-&ir c,t;1 ,1"rU ):b (Bagi setiap oronryonr

beramal satu pintu diantara pintu-pintu surga, dia dipanggil dari
pintu itu dengan sebab amalan tersebut). Hadits ini diriwayatkan

Imam Ahmad dan Ibnu Syaibah melalui sanad yangshahih.
r .. '.. t-ft t.ti &r * ti- (Wahai hamba Allah, "Ini adalah baik"). Kata

'khair'disini lo.ni 'baik' bukan 'terbaik', meski terdapat asumsi

kearah itu- Hal itu untuk memotivasi pendengar agar masuk melalui

pintu tersebut. Pada awal pembahasan tentang jihad terdapat

penjelasan tentang penyeru yang dimaksud. Keter*)g,* ini,dinukil
melalui jalur lain dari Abu Hurairah M, :U lP ,F yt zi?'otbt

(Dia dipanggil oleh penjaga-penjaga surga. Setiap penjaga pintu...).
Maksudny4 dipanggtl oleh penjaga setiap pintu... wahai fulan,

kemarilah-.."

444 - TATETIL BAARI



al'5t ?6 q dDi at'.dt ,yi ",1tg 'ii (Barangsiapa ahti shatat,

maka dipanggil dari pintu shalat). Pada hadits di atas disebutkan
empat pintu di antara pintu-pintu surga. Sementara pada awal
pembahasan tentang jihad disebutkan, "4"5i o-hit -,f;.i oyt

(Sesungguhnya pintu-pintu surga ada delapan). Hadits di atas tidak
menyebutkan satu rukun, yaitu haji. Tidak diragukan lagi rukun ini
juga memiliki pintu tersendiri.

Adapun tiga pintu lainnya, adalah pintu orang-orang yang
menahan emosi dan memberi maaf. Imam Ahmad bin Hambal
meriwayatkan dari Rauh bin Ubadah dari Asy'ats dari Al Hasan

melalui jalur yang mursal, *|i tib ,y y ,jlU-t F €6.i. b.;tt

(Sesungguhnya Allah mempunyai satu pintu di surga. Tidak ada yang
masuk melewatinya kecuali mereko yang memaaJkan kezhaliman
atasnya). Diantaranya lagi adalah pintu Aiman. Pintu ini untuk orang-
orang yang tawakkal. Masuk darinya orang-orang yang tidak dihisab
dan tidak pula diadzab. Pintu terakhir barangkali adalah pintu Dzikr.
Sebab dalam riwayat At-Tirmidzi terdapat indikasi kearah itu. Tapi
ada pula kemungkinan ia adalah pintu Ilmu.

611p l* qti.\ *,q ,?U- el,,;6 ob 6 ,f. ij'lui tAbu

Bakar berkata, "Tak ada bagi orang yang dipanggii a*, pintu-pintu
itu suatu mudharat"). Dalam pembahasan tentang puasa ditambahkan,
qk .7r;1i ,lx.r3ri JrU- f;3 plpatcah ada seseorang yang dipanggil

dari seruluh pintu-pintu itu?).

Hadits ini menunjukkan sedikitnya orang yang dipanggil dari
semua pintu itu. Juga mengandung isyarat bahwa yang dimaksudkan
adalah orang-orang yang mengerjakan amalan sunah, bukan amalan
wajib. Karena banyak orang yang mengerjakan semua kewajiban.
Berbeda dengan amalan sunah, sangat sedikit orang yang terkumpul
dalam dirinya semua jenis amalan sunah. Kemudian, orang yang

dipanggil dari semua pintu hanyalatr sebagai penghormatan, sebab ia
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tetap akan masuk melalui satu pintu. Ada kemungkian pintu yang

dimasukinya adalah pintu amalan yang lebih dominan pada dirinya.

Adapun riwayat yang dikutip lmam Muslim dari Umar, 'b'i ,y
1,, rtiit I iif ii--rf JG j gorongsiapa berwudhu lalu mengucapkan

'Asyahadu an laa ilaaha illallah' [Aku bersal<si tidak ada sesembahan

kecuali AllahJ).... n-3 1',- ,PU &ir'.:ri.1LiLj.3 (Dibukakan

baginya pintu-pintu surga. Dia masuk dari pintu mana saja yang dia

kehendaki), tidak menafikan keterangan terdahulu meski secara zhahir

bertentangan, karena pintu-pintu itu dibuka hanya sebagai

penghormatan. Adapun ketika masuk, dia tetap melewati satu pintu,

seperti yang telah dijelaskan.

Catatan

Berinfak pada shalat, jihad, ilmu, dan haji adalah masalah yang

cukup jelas. Adapun berinfak pada selainnya cukup rumit dipahami.

Mungkin makna infak pada shalat adalah pada sesuatu yang berkaitan

dengan sarana shalat, seperti melakukan persiapan shalat, yaitu

bersuci, membersihkan kain, badan, dan tempat. Infak pada puasa

adalah pada sesuatu yang bisa menguatkan untuk mengerjakannya dan

berlaku ikhlas padanya. Infak dalam memberi maaf bagi manusia

adalah meninggalkan apa yang menjadi hak. tnfak pada tawakkal

adalah apa yang dinafkahkan pada dirinya saat sakit sehingga tidak

mampu beraktifitas mencari rezeki diserlai kesabaran atas musibah,

atau memberi nafkah kepada siapa yang ditimpa hal seperti itu demi

mencari pahala. Sedangkan infak pada dzikir serupa dengan itu.

Ada yang berpendapat bahwa maksud infak pada shalat dan

puasa adalah mengerahkan upaya untuk melakukannya. Sebab orang

Arab menyebut upaya yang dikerahkannya sebagai infak. Dikatakan,

'Aku menafkahkan umurku dalam menuntut iln,u. Maksudnya, aku

mengerdrkan diriku untuk hal tersebut.
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Adapun pendapat yang mengatakan bahwa makna, 's€pasang'

adalah jiwa dan harta, maka cukup jauh dari kebenaran- Karena

menafkahkan harta pada shalat, puasa dan yang sepertinya tidak dapat

dipahami dengan jelas, kecuali ditakwilkan seperti terdahulu,

Demikian juga orang yang mengatakan infak pada pwrsa diwujudkan

dengan memberi makan orang berpuasa, sebab perbuatan ini masuk

kategori sedekah.

n4i...* ot3'ot ;'rt:t (Aku harap engkau termasuk di antara

mereka). Puru ulu*a berkata, "Harapan dari Allah dan Rasul-Nya

pasti akan terjadi." Atas dasar ini, maka hadits di atas dimasukkan

sebagai keutamaan Abu Bakar. Lalu dalam hadits Ibnu Abbas yang

dikutip Ibnu Hibban -dengan substansi yang sama seperti hadits di
atas- terdapat penegasan bahwa hal itu akan terjadi pada diri Abu

Bakar. Adapun lafazhny4 }.si {- tLUtj };i-S'6 (Beliau bersabda,

'Tentu, dan orang itu adalah engknuwahai Abu Bakar)-

Pelaiaran vans dapat diambil

1. Orang yang banyak melakukan sesuatu maka dikenal dengan

perbuatan itu.

2. Amal kebaikan sangat jarang terdapat pada diri satu orang dalam

tingkatan yang sama.

3. Para malaikat rnencintai orang-orang yang shalih &n
bergembira dengan sebab mereka.

4. Semakin bertambah banyak infak, maka akan semakin utama.

5. Mengharap kebaikan dunia dan akhirat adalah 56suatu )rang

dianjurkan.

Kedwa belas, hadits Aisyah tentang kronologis wafatnya Nabi

SAW dan kisah Tsaqifah. Masalah yang berkaitan dengan wafahrya

Nabi SAW akan dijelaskan pada tempatnya di akhir pembahasan

tentang peperangan. Adapun masaiah Tsaqifah berkaitan dengan
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pembaiatan Abu Bakar untuk memegang tampuk khilafah. Hadits ini
juga dikutip oleh Imam Bukhari dari jalur Ibnu Abbas dari Umar

dalam pembahasan tentanh hudud (hukuman yang ditentukan dalam

nash). Dia juga menyebutkan sebagiannya dalam pembahasan tentang

hukum dari jalur Anas, dari Umar. Redaksi yang lengkap terdapat

pada riwayat Ibnu Abbas.

C+I f ;i,rp;,rlo h' e'4t|>6 (Nabi sAW wafat

sementara Abu Bakar di Sunh). Cara melafalkan kata ini telah

dijelaskan pada awal pembahasan tentang jenazah, yaitu huruf nun

berbaris sukun. Namun, Abu Llbaidah Al Bakri melafalkan dengan

bais dhammah. Dia berkata, "Ia adalah tempat tinggal bani A1 Harits

dari suku (Sazraj di pinggiran kota. Jarak antara tempat ini dengan

masjid Nabi SAW sekitar 1 mil."

Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari dari gurunya yang

bemama Ismail -yakni Ibnu Abi Uwais-. Adapun kalimat "Yakni di

bagian atas" merupakan penafsiran perkataan Aisyah, "Di Sunh."

:lr-: lt ,4 e 4 o€ 6 giaak atla yang terbetik dalam diriku

selain itu). Yakrri beliau SAW belum meninggal saat itu. Umar RA
telah menyebutkan alasan sikapnya seperti akan saya jelaskan.

,? \ . ,

Fy:St.irt 3Ji,-d 1 (Altah tidak aknn merasakan kepadamu dua

kemattanl. Penjelasannya telah dipaparkan pada awal pembahasan

tentang jenazah. Pernyataan ini dijadikan pegangan mereka yang

mengingkari kehidupan dalam kubur. Argumentasi ini dijawab oleh

Ahlusunnah waljamaah 
-yang 

menetapkan adanya kehidupan di

kubur- bahrva yang dimaksud adalah penafian kehidupan yang

ditetapkan Umar dengan perkataannya, €:,-1;1'gj,J{"'ifu' d ?ut fit
y,nr{dt (Sungguh Allah akan membangkitkanrryd di clunia dan Dia

akan memotong tanganlangan mereka ydftg ffiengatnkan dia telah

meninggal). Pemyataan Abu Bakar tidak bersinggungan dengan

peristiwa di Barzakh (alam kubur).
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Jawaban yang lebih baik adalah, "Kehidupan beliau SAW dalam

kubur tidak lagi diakhiri oleh kematian. Bahkan kehidupannya akan

langgeng. Para nabi tetap hidup dalam kubur-kubur mereka.

Barangkali inilah rahasia penggunium huruf alif dan lam padakata'al
mautatanil yuk i dua kematian yang dikenal dan masyhur dialami
manusia selain para nabi.

Mengenai sumpah Umar atas apa yang disebutkannya,

berdasarkan dugaan hasil ijtihadnya. Hadits ini memberi keterangan

tentang tingginya ilmu Abu Bakar dibanding Umar dan sahabat

lainnya. Demikian pula keunggulannya atas mereka, karena dia tidak
goyah sedikitpun dalam menghadapi perkara besar seperti itu.

,Yl in ,Altat 6 Wt oi orang yang bersumpah, "Tetaplah

di tempatmu"). Maksudnya, tenanglah dan jangan terburu-buru.

Dalam jalur periwayatan yang dikutip pada pembahasan tentang
jenazah disebutkan bahwa Abu Bakar keluar sementara Umar
berbicara dengan orang-orang. Abu Bakar berkata, "Duduklah!" LJmar

enggan untuk duduk. Abu Bakar pun bersyahadat sehingga orang-

orang beralih kepadanya dan meninggalkan Umar. Lalu Umar
memberi alasan sikapnya itu, seperti yang akan disebutkan pada

pembahasan tentang hukum pada bab "Penunjukkan Khalifah".

.f-1' 'e-T; (Manusia terisak-isak). Yakni menangis tanpa

mengeluarkan suara yang keras. An-Nasyj adalah sesuatu yang

menyekat di tenggorokan orang yang menangis. Dikatakan, ia adalah

suara yang diiringi rintihan sebagaimana anak kecil mengulangi suara

tangisan di dadanya.

i:* ,t "* eis* i * jt)r:-\rL.i.4rj (Kaum Anshar

berkumpul kepada Sa'ad bin Ubadah di Saqifuh bani Sa'idah). Dia
adalah Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim bin Haritsah Al Khazraji, lalu

As-Sa'idi. Dia adalah pemimpin suku Khazraj pada masa itu. Ibnu

Ishaq menyebutkan di akhir kitab,,4s-Sirah, bahwa Usaid bin Hudhair

di bani Abdul Asyhal bergabung dengan Abu Bakar bersama para

pengikutnya, dan mereka ini berasal dari suku Aus.
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Dalam hadits Ibnu Abbas, dari umar, €q\]Lrili t:b "c.ik

aji-; , 

-n 
ei.iJ, (Kaum Anshar semuanya menyingkir dari kami di!> \-----"-

saqifah bani Sa'idah) harus dipahami bahwa pada awalnya mereka

semua berkumpul, tetapi kemudian berpisah. Sebab suku Khazraj dan

Aus adalah dua kelompok. Keduanya 
-pada 

rnasa Jahiliyah-
terlibat peperangan seperti yang telah masyhur. Semua perseiisihan

dilupakan dengan datangnya Islam meski secara psikologis belum

hilang sama sekali. Seakan-akan pada mulanya mereka berkumpul.
Tapi ketika Usaid bersama pengikutnya melihat Abu Bakar dan orang-

orang yang bersamanya, mereka pun memisahkan diri dari Khazraj

agar yang menjadi pemimpin mereka adalah kaum Muhajirin, dan

bukan suku Khazraj. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa Ali dan

Zlbair serta orang-orang yang bersama keduanya tetap tinggal di
rumah Rasulullah SAW. Kemudian kaum Muhajirin sepakat

mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah.

g:;1 ii'#. j15,=,i,,,Ar'i. ;ei * i #inn (Abu Bakar

Ash-Shiddiq, Umar bin Khaththab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah pergi
ke tempat merelm). Dalam riwayat Ibnu Abbas yang disinggung
terdahulu disebu&an, "Aku berkata kepadanya, 'Wahai Abu Bakar,

berangkatlah bersama kami ke tempat saudara-saudara kita kaum

Anshar'." Abu Ya'la menambahkan dalam riwayat Malik dai Az-
Zvhi, "Ketika karri berada di rumah Rasulullah SAW, tibatiba
seseorang berseru dari balik tembok, 'Keluarlah menemuiku wahai

Ibnu Khaththab'. Aku berkata, 'Menyingkirlah dari kami, karena

sesungguhnya kami sedang mengalami kesibukan' yakni sibuk oleh
perkara Rasulullah SAW. Orang itu berkata, 'Sesungguhnya telah

terjadi perkara yang besar. Kaum Anshar telah berkumpul di Saqifah

bani Sa'idah. Datangilah mereka sebelum te{adi urusan yang

rnenyebabkan terjadinya peperangan'. Aku berkafa kepada Abu
Bakar,'Berangkatlah...!' -lalu disebutkan kisah selengkapnya-
Kami berangkat meauju mereka hingga bertemu dua laki-laki shalih.

Keduanya berkatq 'Tidak mengapa bagi kalian untuk tidak mendekati

rnereka. Selesaikanlah urusan kamu'" Aku berkata., 'Demi Allah,
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sungguh kami akan mendatangi mereka'. Kami pun berangkat. Tiba-
tiba dari belakang kedua orang itu tampak seorang laki-laki menutupi
dirinya dengan kain. Aku bertany4 'Siapa ini?' Mereka menjawab,
'Sa'ad bin lJbadah'."

Pada akhir hadits dari Urwah disebutkan bahwa kedua laki-laki
yang mereka temui adalah Uwaim bin Sa'idah bin Abbas bin Qais bin
An-Nu'man dari bani Malik bin Auf, dan Ma'an bin Adi bin Al Ja'd
bin Al Ajlan, sekutu bani Malik. Keduanya juga berasal dari suku
Aus. Nama keduanya juga tercantum dalam riwayat Ibnu Uyainah dari
Az,-Zuhn. Riwayat ini dinukil oleh Az-Zubair bin Bakkar.

,*. ;.i'^t(r6 |&-'fr',;s lUmar mulai berbicara namun

disuruh diam oleh Abu Bakar...). Dalam riwayat Ibnu Abbas
disebutkan, "lJmar berkata, 'Aku hendak berbicara, dan aku telah
menghias 

-yakni 
mempersiapkan dan memperindah- pidato yang

menakjubkanku dan aku ingin menyampaikannya di hadapan Abu
Bakar. Aku mengenal sedikit sifat emosinya. Dia berkata, 'Diamlah!'
Aku pun tidak ingin membuatnya marah."

u"rlt'$.i * f ii'"J,65 f (Kemuaian Abu Bakar mengucapkan

perkataan sanga't mengesankan). Kata ablagh boleh dibaca ablagha,

bila diposisikan sebagu ftal (kata yang menerangkan keadaan), dan
boleh pula dibaca ablaghu bila diposisikan sebagai fa'il (pelaku).

Yakni dia berbicara dan inilah sifatnya. As-Suhaili berkata, 'T(ata
ablagha lebih tepat, karena ia menguatkan pujian untuk Abu Bakar,

sekaligus menghapus asumsi adanya orang Iain yang memiliki sifat
seperti itu.

Dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan, "{Jmar berkata, 'Demi
Allah, dia tidak meninggalkan suatu kalimat yang menakjubkanku

dalam pidato yang telah kusiapkan, melainkan diucapkannya secara

spontan, dan bahkan lebih bagus lagi, sehingga aku pun diam."

u^iG e.'Ju| (Dia mengucapkan dalam perkataannya). Dalam

riwayat Humaid bin Abdurrahman terdapat penjelasan tentang ucapan
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Abu Bakar ini, i' ir-; tfstir(oj'li eryit'3'!?'C ft ;i'&e;t rl.9;.t- f 'Ft, :b ar fu 6to" Bakar berbicara tanpa

meninggalkan sesuatu yang diturunkan untuk Anshar dan tidak pula
yang disebutkan oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan kaum

Anshar melainkan disebutkannya). Sementara dalam riwayat Ibnu
Abbas terdapat penjelasan sebagian dari hal-hal itu. Adapun

tafazbnya, :r Ili s'uyl Ji6 lt.iiif p6 f ,1 i;t at ,'Ji6. tXi;

t::t::j Q ,aVt J"41'6,, ,f"i' q dt rJ{,(Amma ba,du, kebaiknn yang

kamu sebutkan maka kamulah ahlinya [pemililotyaJ, akan tetapi
bangsa Arab tidak mengenal urusan ini, kecuali pada kaum dari

Quraisy. Mereknlah bangsa Arab yang paling baik nasab dan tempat
tinggal). Maksud ucapan Abu Bakar akan diketahui dari riwayat
berikutnya, tS.tSiWlij rjrs ,a,,r U:1 e (Mereka adalah Arab yang

paling baik tempat tinggalnya dan paling baik ahsab fmartabatnyaJ).
Tempat tinggal yang dimaksud adalah Makkah. Al Khaththabi
berkata, "Maksud 'tempat tinggal' adalah penghuni tempat tinggal.
Contoh penggun:um kata itu dengan makna demikian terdapat dalam

sabda beliau SAW, )Wt i. .rdli :\\ F (Sebaik-baik tempat tinggal

kaum Anshar adalah bani Najjar).

Absab berasal dari kata fuasb, yaitu perilaku yang terpuji. Kata
tersebut diambil dari kata hisaab, artinya menyebutkan keutamaan-
keutamaan. Barangsiapa banyak keutamaannya maka fuasb
(martabat)nya lebih agung. Sebagian berkata bahwa nasD (nasab)

adalah untuk garis kefurunan nenek moyang, sementara hasb tntuk
perilaku."

* i' :i.rt+ Sui luutab bin Al Mundzir berkata). Dia adalah

Hubab bin Al Mundzir bin Amr bin Al Jamuh Al Khazraji, kemudian
As-Salami. Dia biasa dijuluki sebagai orang yang memiliki pandangan

yang cemerlang.
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";i'€,:*:r?1e",i;i I ar1 ,l (Tidak, demi Ailah, kami tidak

okon *"lokukonnyo Dari kami pemimpin dan dari kamu pemimpin).
Dalam riwayat Ibnu Abbas ditambahkan bahwa dia berkata, t4X-l-; Si

*-rSt W-At,Lti;ijr. Udzaiq bentuk tashghirdari kata idzq artinya

pohon kurma. Murajjab adalah penopang kurma apabila berbuah
sangat banyak. Judail adalah bentuk tashghir dari kata jadl.
Maknanya adalah kayu yang ditancapkan untuk unta yang berkudis
agar digunakan menggesek badannya. Al Mufuakkak artinya
menghilangkan rasa gatal. Dengan demikian, makna kalimat tersebut
adalah, "Akulah kayu yang ditancapkan untuk tempat menggesek
badan unta berkudis dan akulah kurma yang ditopang kayu.,,
Maksudnya, dia pemilik pandangan yang dapat membereskan
persoalan.

9' i,i3' Lt_t1 .tL U. H. ,l,rr, j$r {tj Jtt '&r tq.'}\i rih'1 ,itjjtr
(Ifubab bin Mundzir berdiri -dan ia seorang peserta perang Badar-
lalu berkata, 'Dari knmi pemimpin dan dari kamu pemimpin. Demi
Allah, sungguh kami tidak hendak menyaingi kamu dalam masalah
ini, akan tetapi kami khawatir ia diambil alih oleh kaum yang bapak-
bapak dan saudara-saudara mereka telah membunuh kami'. (Jmar

berkata kepadanya, 'Matilah jika engkau mampu'. Dia berkata: Maka
Abu Bakar pun berbicara, 'Kami adalah pemimpin dan kalian
pembantunya. Perkara ini antara kami dengan kalian'. Dia berkata:
Manusia pun membaiat Abu Bakar dan orang yang pertama di antara
mereka adalah Basyir bin Sa'ad, ayoh An-Nu'man).
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a' ,,p )t'J't";'ot i,]lut -G ';. A:) i@ u,t ,rb txt:;t ,9 F1rU} I
,-k rs itt irz.,i';;t ,,,;5qi;ir ,, ir;yi Af;G"5vdt 6 oG er *
e:fr4 .'-r- !'i'* ,f;.i: Jti' lt,, yh' e !')y;;'at (ruru

bicara kaum Anshar berdiri dan berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah
SAW apabila menugaskan seseorang di antara kalian maka beliau
mengiringinya dengan seseorang dari kami. Maka mereka saling
berbait atas dasar itu'. Zaid bin Tsabit berdiri dan berkata,
'Sesungguhnya Rasulullah SAW berasal dari kaum Muhajirin dan

sesungguhnya imam (pemimpin) adalah dari kalangan Muhajirin.
Kita adalah Anshar (penolong) Allah, sebagaimana kita adalah
Anshar (penolong) Rasulullah SAW'. Abu Bakar berkata, 'semoga

Allah membalas kalian dengan kebaikon'. Mereka pun membaiatnya).

Pada akhir kitab Al Maghazi (Peperangan) karya Musa bin
Uqbah, disebutkan dari Ibnu Syihab, bahwa Abu Bakar berkata dalam
khutbahnya, "Kami kaum Muhajirin adalah orang yang lebih dahulu
memeluk Islam. Kami adalah keluarga, kerabat, dan pemilik
hubungan rahim dengannya (kaum Anshar). Bangsa Arab tidak akan
baik kecuali dengan sebab seorang laki-laki dari Quraisy. Kamu
adalah saudara-saudara kami dalam kitab Allah, sekutu-sekutu kami
dalam agama Allah, dan orang-orang yang paling kami cintai.
Kamulah orang-orang yang paling patut ridha terhadap keputusan
Allah dan menerima keutamaan saudara-saudaramu. Serta tidak
mendengki mereka karena kebaikan (yang ada pada mereka)'."

Dalam riwayat ini disebutkan pula, "Pada mulanya kaum Anshar
berkata, 'Awalnya kita memilih laki-laki dari kaum Muhajirin.
Apabila ia meninggal, maka kita memilih laki-laki dari kalangan
Anshar. Jika ia meninggal, maka kita pilih laki-laki dari kaum
Muhajirin. Demikianlah seterusnya. Hal ini lebih memudahkan; kalau
kaum Quraisy menyimpang maka ketetapannya dibatalkan oleh orang
Anshar berikutnya, dan begitu pula sebaliknya'. Umar berkata, 'Tidak,
demi Allah, tidak seorang pun yang menyelisihi kami melainkan akan
kami bunuh'. Hubbab bin Mundzir berdiri dan mengucapkan seperti
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yang telah diucapkan terdahulu. Hanya saja dalam riwayat ini diberi
tambahan, 'Jika kalian mau, maka kami akan menyiapkan diri untuk
berperang'. Keadaan menjadi gaduh dan hampir-hampir terjadi
peperangan di antara mereka. Akhirnya Umar melompat dan
mengambil tangan Abu Bakar."

Imam Ahmad meriwayatkan dari Humaid bin Abdurratrman bin
Auf, dia berkata, y*,4*6 e f i:i pi y &' ,-& A,iA ej
& n' J';:)"oi'r1r 6-'#e'rn iitti ,,llui f; i'# -j'6 g-.r;.i, f i;-
i:t--:iiJ" i|5-A,r,'li r.ii ;t; ,-*;-j =";16 u\ ,Jti '*i * ht

(Rasulullah SAIY wafat sementara Abu Bakar di pinggiran Madinah

-lalu disebutkan hadits selengknpnya- Malm Abu Baknr berkata,
'Sungguh engkau telah mengetahui wahai Sa'ad bahwa Rasulullah
SAW bersabda, -dan engkau sedang duduk-, Qurarsy adalah
pemegang urusan ini'. Sa'ad berkata kepadanya, 'Engkau benar!).

1:jt',;.i:*,ij "ri .r* te,$j garattah oteh kalian {Jmar bin

Khaththab atau Abu Ubaidah bin Jaruah). Dalam riwayat Ibnu Abbas

dari Umar disebutkan, *;i :J €yriiii ;J4lt i-ih'.t i tS) |,>rbt'$t

at;:'i \;,;f C ,;,t# (Abu Bakar berknta, 'Aku tetah ridha untuk

kalian salah satu dari dua lakiJaki ini'. Dia pun memegang tanganlat
dan tangan Abu Waidah. Tidak ada yang al<u tidak sulai di antara
ucapannya selain ini).

Sebagian ulama mempertanyakan pemyataan Abu Bakar ini,
padahal dia mengetahui dirinya lebih berhak memegang- tampuk
khilafah, berdasarkan sikap Nabi SAW yang menunjuknya menjadi
imam shalat, dan hal-hal lain. Jawabannya adalah bahwa Abu Bakar
RA merasa malu untuk mencalonkan dirinya. Seperti mengatakan,
"Aku telah meridhai diriku untuk kalian". Terlebih lagr dia
mengetahui kedua orang yang disebut tidak akan menerima
usulannya. Hal ini ditegaskan oleh Umar sendiri dalam kisahnya.
Terlebih lagi Abu l-lbaidah yang keutamaannya lebih rendatr

dibanding Umar menurut kesepakatan Ahli Sunnah. Cukuplah untuk
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menunjukkan kedudukan Abu Bakar, sekiranya ia mencalonkan

dirinya sendiri niscaya tidak ada seoftrng pun yang mengingkari. Maka
pernyataan tadi mertrpakan isyarat bahwa dirinya lebih berhak.

Dengan demikian, jelas dalam perkataannya tidak ada penegasan

bahwa dirinya berlepas dari urusan tersebut.

hr j-; itr Jyi jy*ii 6?j ti:t:; -dri ,ult.ril:i",!. |*',Sut

|l,-:t * (Umar berkata, "Bahlan lami membaiatmu. Engkau

penghulu kami, orang terbaik di antara kami, dan orang paling
dicintai Rasulullah SAW di antara kami'). Sebagian periwayat

menyebutkan bagran ini dalam hadits tersendiri. At-Tirmidzi
meriwayatkan dari Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari dari Ismail bin Abi
Uwais (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) melalui sanad seperti

di atas, "Sesungguhnlra Umar berkata kepada Abu Bakar, 'Engkau
penghulu kami...'." Hadits ini dinukil juga oleh Ibnu Hibban melalui
jalur yang sama. Redaksinya lebih jelas mendukung substansi bab di
atas dibanding hadits yang dikutip hnam Bukhari.

'^-;;-tjor-;';,L'i,-"6 (Umar memegang tangannya lalu...

membaiatnya). Dalarn riwayat Ibnu Abbas dari Umar disebutkan, ';<i
'u '.$ ,f;. tl U 3d J"I; iifi ,o:t+y, ry ;,'c,l:*\\ c.;;frrj u;jilr

]Gili i oiTpr tin|.s'aii,Jj iU- (Keadaan menjadi gaduh dan suara-

sudra meninggi hingga kami ldrawatir terjadi perselisihan. Alcu

berlrata, 'Ulurkan tanganmuwahai Abu Bakar'. Dia pun mengulurkan

tangannya, lalu aht membaiatnya, kemudian kaum Muhajirin, lalu
diikuti lraum Anshar).

Dalam krtab Al Maghazi karya Musa bin Uqbah dinukil dari

Ibnu Syihab, Lii rj1;5i zr.afti u *ttrl il 'yr plir ;. ,vi iut
, A, a:r:);.ji-i;&alt ,y1',jr'i ,ft {iaia bin Hudhair, Basyir bin

Sa'ad dan selain kcduanya dari kalangan Anshcr berdiri dan

membaiqt Abu Bakar- Kemudian ornng-ararrg yang berada di Saqifah
segera memberikan baiat'). Dalam hadits Salirn bin Ubaid yang
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dikutip AlBazzar tentang kisah wafat Nabi SAW disebutkan, c-Jtii
1 t,t>r1 f e gu*,i - f. s,t l,br. *,sA,7i l5il', ?1 g,lrari
35 ruli cr <r6i' \Fl rii, s5 roril' o.i-6 ii u i|rrat -fi. ,5.1 li b, ,a*,,),^'i-

,a,fJ. ,i.3'j 
';"14 

i:q*.'j \y e1r;;; itr ot> t+a V a+u Ji-
l,,r-3' '^ii-$ (Kaum Anshar berknta, 'Dari kami pemimpin dan dai
knlian pemimpin'. Umar berlata 

-seraya memegang tangan Abu
Bakar- 'Apakah dua pedang dalam satu sarung? Sungguh keduanya

tidak akan pernah berdamai'. Dia pun mengambil tangan Abu Bakar
dan berkata, 'Siapakah yang memiliki tiga perkara ini; fketika
keduanya berada dalam goal, siapakah keduanya? ftetikn dia
berkata kepada sahabatnyal, siapaknh sahabatnya? fsesungguhnya
Allah bersama kitaJ, bersama siapa?' Kemudian dia membuka

tangannya lalu membaiat Abu Bakar lalu berkata, 'Hendaklah knlian
membaiatnya'. Makn orang-orang pun membaiatnya).

iSt:i'o;.'rLir'&,Un'!ui lseseorang berkata,,,Kalian tetah

membunuh Sa'ad bin Ubadai'). Maksudryu, hampir-hampir kalian
membunuhnya. Menurut sebagian ulam4 kalimat itu sebagai kiasan
atas sikap orang'orang yang berpaling darinya dan mengabaikannya.
Namun, pandangan ini ditolak oleh riwayat Musa bin Uqbah dari Ibnu
Syihab, hr iL6 l'#i ,'fr ,:ut t:tw''ti'sYi i. ria ryi;i ,ra;lti',y #,6 jui
(Seseorang dari kalangan Anshar berkata, 'Biarlcanlak Sa'ad bin
Wadah (tetap hidup), jangan kalian menginjalcnya'. (Jmar berkata,
'Bunuhlah dia, semoga Allah membunuhnya). Tentu saja Umar tidak
bermaksud memerintahkan membunuhnya dalam arti yang

sebenarnya. Adapun perkataannya,'semoga Allah membunuhnya'
adalah permohonan buruk untuk Sa'ad. Menurut pengertian pertama,

maka maknanya adalah kabar atas sikap manusia yang mengabaikan

dan berpaling darinya.
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Dalam hadits Malik disebutkan, '^-h! riL inr ,P"4 SitiJis

Gti? +b (Atar berkata dalam keadaan marah, 'semoga Altah

membunuh Sa'ad, sungguh dialah pemilik keburukan danfitnah').

Ibnu At-Tin berkata, "Hanya saja kaum Anshar mengatakan,

'Dari kami pemimpin dan dari kamu pemimpin', berdasarkan

kebiasaan bangsa Arab yang mereka ketahui bahwa yang memimpin

suatu kabilah adalah orang yang berasal dari kabilah itu. Ketika

mereka mendengar hadits, f"j!'ali)t lforo imam [pemimpinJ dari

Quraisy), maka mereka kembali dan tunduk."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa para periwayat yang menukil

redaksi hadits 'Para imam (pemimpin) dari Quraisy 'akan disebutkan

pada pembahasan tentang hukuml. Adapun yang tercantum pada kisah

di atas adalah maknanya. Saya telah mengumpulkan jalur hadits

tersebut dari sekitar 40 sahabat, karena saya mendengar sebagian

pemuka masa kini mengatakan bahwa hadits itu hanya dinukil dari

Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Hadits ini dijadikan dalil oleh Ad-Dawudi bahwa mengangkat

khalifah adalah sunnah mu'akkad (sunah yang ditekankan). Karena

para sahabat berdiam beberapa saat tanpa ada imam (pemimpin)

hingga Abu Bakar dibaiat. Namun, pernyataan Ad-Dawudi ditolak

oleh kesepakatan tentang kewajibannya. Para sahabat

meninggalkannya beberapa saat karena melaksanakan kepentingan

lebih penting, yartu sibuk mengurus pemakaman Nabi SAW hingga

selesai. Waktu yang disebutkan sangatlah singkat dan bisa ditolelir,
terutama disaat persatuan masih cukup utuh.

Perkataan kaum Anshar, "Dari kami pemirnpin dan dari kalian
pemimpin", dijadikan dalil batrwa Nabi SAW tidak menunjuk khalifah

sesudahnya. Hal ini pula yang dinyatakan secara tegas oleh Umar bin
Khaththab seperti yang akan disebutkan. Sisi penetapan dalil darinya,

I Pada catatan L1L1 setakan Bulaq disebutkan, "Dalam salah satu naskah terhrlis,
'Dalarn pembahasan tentang berpega"g kepada Al Qu'an dan Sunnah'."
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bahwa mereka mengucapkan hal itu pada kondisi seseorang tidak
takut kepada sesuatu.

Demikian juga riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abi Mulaikah,
"j ,,8 F i,Uti rtislt-i *t y io' ..,r; lt l?1 oG ,i :e;b UJ1u

lt'it i.;,# j.1 ,Urtt \U j ,,p 'p d,6 y,,; (Aku bertanya kepada

Aisyah, 'Siapakah yang ditunjuk sebagai pengganti oleh Rasulullah
SAW?' Dia menjawab, 'Abu Bakar'. Drtanyakan, 'Kemudian siapa?'
Dia menjawab, 'Umar'. Ditanyakan lagi, 'Kemudian siapa?' Dia
menjawab, 'Abu Ubaidah bin Al Jarrah).

Dalam riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah bin Syaqiq, saya

menemukan keterangan yarLg menunjukkan bahwa dialah yang
bertanya kepada Aisyah tentang hal itu.

Imam Al Qurthubi berkata dalam kitab Al MuJhim, 'I(alau ada
seseorang di kalangan Muhajirin atau Anshar yang ditunjuk untuk
memegang tampuk khifalah, tentu mereka tidak akan berselisih
mengenai hal itu dan tidak membutuhkan musyawarah untuk
mufakat." Dia menambahkan, "Inilah pendapat mayoritas Ahli
Sunnah. Adapun mereka yang mengatakan bahwa Nabi SAW telah
menunjuk Abu tsakar (sebagai khalifah) berpedoman kepada kaidah-
kaidah umum dan faktor-faktor pendukung, yang berkonsekuensi Abu
Bakar lebih berhak menjadi imam dan patut memegang tampuk
khilafah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebagian dari faktor-faktor
pendukung yang dimaksud telah dipaparkan ketika menjelaskan
biografi Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sebagian lagi akan disebutkan pada

kisah wafatnya Nabi SAW di akhir pembahasan tentang peperangan.

Ketiga belas, hadits Aisyah RA masih tentang kisah wafatnya
Nabi SAW.

l.t ',, 
ii l' ',* JtS (Abduilah bin Salim berkata). Dia adalah

Abdullah bin Salim Al Himshi Al Asy'ari. Penjelasan mengenai
dirinya telah dipaparkan pada pembahasan tentang pertanian. Az-
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Zubaidi yang disebut dalam sanad-nya adalah Muhammad bin Al
Walid, sahabat Az-Ztthi. Sedangkan Abdurratrman bin Al Qasim
adalah cucu Abu Bakar Ash-Shiddiq. Jalur ini dinukil oleh Imam
Bukhari secara mu'allaq dan redaksinya tidak disebutkan secara

lengkap. Ath-Thabarani menyebutkann5ra dengan sanad yang maushul

dalam musnad syamiyin (hadits orang-onmg Syarn).

.t h' €rly q*',yus rit Ltd (ridak ada satupun

dari kandungan khutbah keduanya melainlan Allah memberi manfaat

karenanya). Maksudnya; khutbatr Abu Bakar dan khutbah Umar.

Selanjutnya Aisyatr menjelaskan hal itu seraya berkata, "Umar telah
membuat manusia takut", yakni dengan sebab perkataannya itu.

Dalam riwayat Al Ashili disebutkan,.ro, :tt S. tl J?3JJ (Abu Bakar

telah membuat manusia talatt). Tapi versi ini bisa dipastikan salah.

Perkataan Aisyah, "Sesungguhnya di antara mereka terdapat
kemunafikan", yakri pada sebagian mereka terdapat kemunafikan,
dan mereka inilatr yang dimaksud Umar dalam perkataannya.

Al Humaidi meriwayatkan dalam h:tab Al Jam'u baina Ash-

Shahihain, C ll.xfts{5 lSesungguttnya di antara terdapat ketakwaan).

Ada yang mengatakan bahwa kalimat ini adalah hasil revisi dia
sendiri. Dia menyangfua kalimat, "sesungguhnya di antara mereka
terdapat kemunafikan", adalah kesalahan saat penyalinan naskah.

Oleh karena itrl dia meralafirya sehingga menjadi 'ketakwaan'.

Nampakny4 dia merasa zulit menerima bila di antara orang-orang

tersebut terdapat kerrunafikan.

Iyadh berkata" "Aku tidak tahu, apakah kalimat itu adalah revisi
Al Humaidi ataukah sebagai riwayat?" Kalaupun versi pertama yang

diterima (yakni adanya nifak pada sebagian mereka), maka
sesungguhnya tidak ada sesuatu yang sulit diterirn4 karena hal itu
telah terbukti pada sebagian mereka yang murtad. Terutama saat

peristiwa yang menggoncang akal pikiran orang-orang terkemuka.

Iv,{aka bagaimana pula dengan orang-orang yang irnannya masih
lemah?
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Kesimpulannya, bahwa yang benar adalah redaksi dalam naskah

Shahih Bukkhari. Al Ismaili meriwayatkan pula dari jalur Bukhari

dengan lafazh, Littii #. ol(Sesungguhnya di antara mereka benar-

b enar terdap at kemunafikan).

Keempat belas, hadits Muhammad bin Al Hanafiyah dari
bapaknya, Ali bin Abi Thalib RA.

Hadits ini dinukil oleh Imam Bukhari dari Abu Ya'la, yakni
Mundzir bin Ya'la Al Kufi Ats-Tsauri. Dia termasuk orang yang nama

panggilannya seperti nama bapaknya. Muhammad Ibnu Al Hanafiyah
adalah putra Ali bin Abu Thalib. Adapun nama Al Hanafiyah adalah

Khaulah binti Ja'far seperti yang telah disebutkan.

p u,rl[r L( '#t 'Ci gm berknta kepada bapaklru, 'siapakah

orang yang paling baik? ). Dalam riwayat Muhammad bin Sauqah,

dari Mundzir, dan Muhammad bin Ali disebutkan, ',i 4.i ['gt C

' 
j6 ,r ,i:ii ru{ q';o u'tl :Jv \ &: io i' & }' )i: A lgt p
* fr (Aht berkata kepada bapakht, 'Wahai bapakku, siapakah

orang yang paling baik sesudah Rasulullah SAW?' Dia menjawab,
'Apakah engkau'tidak tahu wahai anakku?' Aku berkata, 'Tidak'. Dia
berkata, 'Abu Bakar ). Hadits ini diriwayatkan Ad-Daruquthni.

Sementara dalam riwayat Al Hasan bin Muhammad Ibnu Al
Hanafiyah dari bapaknya disebutkan, t3. I ,:e. r; iur .leol, iSu loio
berkata, 'Subhanallah [Maha suci AllahJ, wahai anakht, fdia adalahJ
Abu Bakar).

Dalam riwayat Abu Juhaifah yang dikutip Imam Ahmad

disebutkan, 'i:ri ,E'fi.iii:l .rllli't?i\l'z;+'a ti U:',gi ,t J,6

'i',P1$;i'oi 6:)i',fi'{t,iu ,g.1ltr berkata kepadaku, 'wahai Abu

Juhaifuh, mauknh engkau alat beitahu tentang orang paling utama
pada umat ini sesudah Nabinya?' Alcu berkato, 'Tentu'." Dia berkata,
"Aku tidak pernah beranggapan ada orang yang lebih utamo
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darinya)'). Lalu pada bagran akhir disebutkan, *i a.6 ;i 6:fi.s
(Dan setelah keduanya ada satu lagi orang ketiga, tetapi dia tidak
menyebutknn namanya).

Ad-Daruquthni meriwayatkan dalam pembahasan tentang
keutamaan, dari Abu Adh-Dhuha dari Abu Juhaifah, "€Pt 

e ,*
#'rii. /6t ?r(Jika kalian mou, alat akan memberitahukan kepada

kamu orang yang paling utama sesudah Umar). Aku tidak tahu,
apakah dia malu menyebut dirinya sendiri atau dia disibukkan oleh
pembicaraan lain."

qnl =.iir 4 p'rlt sf 6 :Jrt sdt P,'-ii .icii ,j*- o1'*"":,
(Alru khawatir dia mengataknn, '(Jtsman'. Maka alat pun berkata,
'Kemudian engkau'. Dia menjawab, 'Tidak, alcu tidak lain hanyalah
seorang laki-laki di antara kaum muslimin'). Dalam riwayat
Muhammad bin Sauqatr disebutkan, ,gi 6-Ui# ,',Jil ^1t:s,l|."r"b'j
*)ln,Ll.Ji' e H !$ :Jui (Kemudian alat pun memotong pembicaraan

seraya berkata, 'Kemudian engkau wahai bapaklat'. Dia menjawab,
'Bapalcrnu (hanyalah) seorang laki-laki di antara kaum muslimin'.).
Dalam riwayat Al Hasan bin Muhammad ditambahk*r, "r*) gil 6 d
W J @til memiliki hak yang sama dengan mereka, dan aku

memiliki kewajiban yang sama dengan mereka).

Perkataan ini diucapkan Ali bin Abi Thalib sebagai bentuk
tawadhu', meski dia mengetatrui bahwa dirinya adalah manusia
terbaik saat itu, karena pertanyaan itu diajukan setelah terbunuhnya
Utsman bin Affan. Adapun kekhawatiran Muhammad Ibnu Al
Hanafiyah bahwa bapalarya akan menyebut utsman, lebih didorong
oleh keyakinannya bahwa bapaknya lebih utama. Dia khawatir
bapaknya menyebut pula Utsman dalarn rangka tawadhu', sehingga
keyakinannya menjadi goncang, terutama saat itu dia masih sangat
belia sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat.
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Khaitsamah meriwayatkan dalam kitab Fadha'il Shahabah, dai.
Ubaid bin Abi Al Ja'd dari bapaknya bahwa Ali RA berkata...

disebutkan hadits seperti di atas... lalu ditambahk*r, i'ili ff ,J6 P

"-;ii ,4"ifi $ibi ,e? j t*'ldi.|, i fr;(remudian dia berknta,

'Mauknh kalian aku beritahu tentang orang terbaik di antara umat

knlian sesudah Umar?' Kemudian dia terdiam. Kami pun menduga

bahwa yang dia maksud adalah dirinya sendiri).

Riwayat Ubaid menjelaskan lebih lanjut bahwa Ali RA
mengucapkan perkataannya itu sesudatr peristiwa NahraySn tahun 33

H. Lalu pada bagian akhir haditsnya dia menambahkan, ji,iLtrttii rs:.tLi

it-X-J, e:l?rt lXami telah menimbulkan perkara baru yang Allah

berbuat di dalamnya sesuai kehendak-Nya). Ibnu Asakir
meriwayatkan dalam biografi Utsman melalui jalur yang lemah

-sehubungan 
dengan hadits ini- bahwa Ali RA berkata, i-l6r i:t

LGb lOrong ketiga adalah Utsman).Dari jalur lain disebutkan bahwa

Abu Juhaifah berkata, "Para mawali berkata, 'Maksudnya adalah

Utsman'. Sementara orang-orang Arab berkata, 'Maksudnya adalah

dirinya sendiri'.," Riwayat ini menjelaskan bahwa Ali RA tidak
menyebut seorang pun.

Pada pembahasan yang lalu telah dikemukakan perbedaan siapa

yang lebih utama setelah Abu Bakar dan Umar, apakah Utsman

ataukah Ali RA? Kemudian Ahli Sunnah sepakat bahwa urutan

mereka dalam hal keutamaan sama seperti urutan khilafah, semoga

Allah meridhai mereka semua.

Al Qurthubi berkata dalam kitab Al Muhfim, yang

kesimpulannya, "Kata fadhaa'il merupakan bentuk jarrrak dari kata

fadhiilah (keutamaan), yaitu perkara terpuji yang dimiliki seseorang

karena kemuliaan dan ketinggian martabat, baik dalam pandangan

Allah maupun manusia. Bagian kedua (dalam pandangan manusia)

tidaklah memiliki faidah, kecuali bila menjadi sarana mencapai bagian

yang pertama. Apabila kita mengatakan, 'si fulan orang utama',
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artinya ia memiliki martabat di sisi Allah. Ini tidak dapat diketahui
kecuali berdasarkan riwayat dari Rasulullah SAW. Apabila hal itu
dinukil dari beliau SAW dan bersifat qath'i (pasti) maka kita pun

memastikannya, dan bila bersifat zhanni (dugaan), maka kita boleh

mengamalkannya. Jika kita tidak mendapati berita dari Rasulullah
SAW, lalu melihat seseorang yang ditolong Allah dalam berbuat

kebaikan serta dimudahkan jalannya ke arah itu, maka tentu saja kita
berharap orang itu memiliki martabat di sisi Allah."

Dia menambahkan, "Apabila hal itu telah diketahui dengan baik,
maka dapat dipastikan bahwa kalangan Ahli Sunnah telah

mengutamakan Abu Bakar, lalu Umar. Selanjutnya, mereka berbeda

pendapat tentang keutamaan orang lain seteleh keduanya. Mayoritas
mereka mendahulukan Utsman. Namun, dalam hal ini telah dinukil
dari Imam Malik sikap tawaqquf (tidak menentukan pendapat).

Masalah ini masuk ruang ijtihad. Pokok permasalahannya, bahwa
keempat orang itu telah dipilih Allah untuk menjadi khalifah Nabi-
Nya dan menegal&an agama-Nya. Maka martabat mereka di sisi-Nya
sama seperti urutan mereka dalam memegang tampuk khilafah."

Kelima belas, hadits Aisyah RA tentang turunnya ayat
tayammum. Penjelasannya telah diulas pada pembahasan tentang
tayammum. Maksud pencantumannya di tempat ini terdapat pada

perkataan Usaid bin Hudhair di bagian a}fiir hadit s, t;-irG;. ):t\e 6

f.eri )T (Ia bukanlah berkah pertama bagi knmu wahai keluarga

Abu Bakar). Dalam pembahasan tersebut dikemukakan juga redaksi

lain yang menunjukkan keutamaan mereka.

Keenam belas, hadits abu Sa'id Al Khudri RA, yang dikutip
melalui Dzakwan, yalmi Abu Shalih As-Samman.

'gi;Ar * 4,* {Dari Abu Sa'rd). Dalam riwayat lain

disebutkan, "Dari Abu Hurairah", tapi versi pertama lebih tepat,

seperti yang akan disebutkan.
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€.l;-bi tt1--."J-1 (Janganlah kalian mencaci maki sahabat-

sahabatku). Dalam riwayat Jarir dan Muhadhir dari Al A'masy -
demikian juga dalam riwayat Ashim dari Abu Shalih- disebutkan

faktor yang melatarbelakangi hadits ini, dan ia adalah keterangan pada

bagian awal, LJE X5.";-: :'f i f )t f : $'ir i f_e G o,?

(Pernah antara Khalid bin Al Walii d"nfon',qUiurroi*an bin Auf
terjadi sesuatu, maka Khalid mencacinya). Lalu disebutkan hadits

selengkapnya dan akan dijelaskan tentang para periwayatnya.

'€'*i"o1'315 6onu saja salah seorang di antara kamu). Hal ini

memberi asumsi bahwa yang dimaksud oleh lafazh, 'sahabat-

sahabatku', yakni sahabat-sahabat khusus. Karena sesungguhnya

kalimat di atas ditujukan kepada para sahabat, dan Nabi SAW telah

bersabda, '6-;:1V't;i"oi'j (Sekiranya salah seorang di antara kamu

mena/kahkan). Sabda ini sama seperti firman Allah Surah Al Hadiid

[57] ayat ro, S-sGi f.jjr ,S-.t ,t'di',i I qf I (Tidak sama cti

antara kamu orang yang mena/kahkan [hartanyal dan berperang

s ebelum penaklukan [M ekahJ )

Meskipun demikian, Nabi SAW melarang mereka yang sempat

mendapatinya dan berbicara dengannya, mencaci sahabat lainnya yang

lebih dahulu masuk Islam. Hal ini berkonsekuensi larangan bagi siapa

yang tidak mendapati Nabi SAW dan tidak berbicara dengannya untuk
mencaci maki sahabat, bahkan lebih ditekankan lagi.

Sungguh tidak benar mereka yang beranggapan bahwa larangan

itu ditujukan kepada selain sahabat. Menurut mereka, kalimat tersebut

ditujukan kepada mereka yang akan datang, tetapi diucapkan kepada

mereka yang telah ada, untuk menggambarkan kepastian kejadiannya.

Alasan untuk menyanggah pandangan ini adalah keterangan daiam

hadits itu sendiri, bahwa Nabi SAW menghadapkan pembicaraannya

kepada Khalid bin Walid, sementara dia termasuk sahabat yang telah

ada saat itu menurut kesepakatan ulama.
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4s uri|F'gi (Menginfakkan emas seperti bukit Uhud). A1

Barqani memUeri tambahan dalam kitab Al Mushafahah,

Abu Bakar bin Ayyasy dari Al A'masy, iy",y (Setiap

berkomentar, "fni adalah tambahan yang baik."

4 t eyi i lsatu mud salah seorang mereka dan tidak

pula separohnya). Maksudnya, satu mud dari segala sesuatu. Kata

nashiif mengacu kepada pola kata raghiif yang berarti nishf
(setengah). Seperti kata asyara menjadi asyiir dan tsumun menjadi

tsamiin. Menurut sebagian ulama, nashiif adalah satuan ukuran yang

lebih kecil daripada mud. Adapun mud adalah satuan ukuran isi yang

terkenal dan volumenya telah dijelaskan pada pembahasan tentang

bersuci. Menurut Al Khaththabi kata itu telah dinukil dengan lafazh
'Mad', dan maknanya adalah kelebihan dan panjang.

Di awal pembahasan tentang keutamaan sahabat telah dijelaskan

tentang keutamaan para sahabat atas generasi sesudah mereka. Lalu

hadits di atas mendukung apa yang kami pilih dalam masalah yang

diperselisihkan.

Al Baidhawi berkata, "Makna hadits tersebut adalah; seseorang

tidak dapat meraih keutamaan dan ganjaran dengan sebab

menafkahkan emas sebesar gunung {Ihud, sebagaimana keutamaan

dan ganjaran yang didapatkan salah seorang mereka dengan sebab

menafkahkan satu mud makanan atau separohnya. Penyebab adanya

perbedaan itu adalah faktor keikhlasan dan ketulusan niat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, faktor yang lebih besar dalam

menyebabkan perbedaan keutamaan adalah situasi dan kondisi,

dimana masa itu cukup sulit sehingga kebutuhan sangat terasa.

Disamping perbedaan dalam hal infak, disitir pula perbedaan dalam

masalah perang, seperti firman Allah, "Orang-orang yang berinfak

sebelum pembebasan Makkah dan berperang". Jtka dicermati ayat ini
mengandung isyarat tentang penyebab perbedaaan seperti yang saya

sebutkan. Hal itu karena infak dan perang sebelum pembebasan kota

Makkah merupakan perkara besar, karena besarnya kebutuhan

47O - FATHUL BAARI

dari jalur

hari). Dra



terhadap harta dan kurangnya perlengkapan perang. Berbeda dengan

kondisi sesudah pembebasan Makkah, dimana kaum muslimin telah

banyak dan manusia masuk agama Allah berbondong-bondong, maka

keadaannya pasti tidak sama dengan sebelumnya.

f-f o".t5 (Diriwayatkan pula oleh Jarir). Dia adalah Ibnu Abdul

Hamid. Abdullah bin Daud adalah Al Khuraibi. Abu Muawiyah

adalah Adh-Dharir. Sedangkan Muhadhir memiliki pola kata yang

sama dengan kata Mujahid. Keempat orang ini menukil hadits dari Al
A'masy, yakni dari Abu Shalih dari Abu Sa'id.

Riwayat Jarir dinukil melalui sanad yang maushul oleh Imam

Muslim, Ibnu Majah, Abu Ya'la, dan selain mereka. Riwayat

Muhadhir kami kutip melalui sanad yang maushul dalam kitab

Fawa'id Abi Fath Al Haddad, dari Ahmad bin Yunus Adh-Dhabbi,

dari Muhadhir, lalu disebutkan sama seperti riwayat Jarir. Hanya saja

dikatakan bahwa perselisihan terjadi antara Khalid bin Walid dengan

Abu Bakar menggantikan posisi Abdurrahman bin Auf. Namun,

perkataan Jarir lebih shahih. Hal serupa tercantum pula dalam riwayat

Ashim dari Abu Shalih sebagaimanayang akan disebutkan.

Riwayat Abdullah bin Daud dinukil oleh Musaddad dalam

Musnad-nya melalui sanad yang maushul, tanpa menyebutkan

kisahnya. Demikian juga dinukil Abu Daud dari Musaddad. Riwayat

Abu Muawiyah dinukil oleh lmam Ahmad melalui sanad yang

maushul seperti redaksi hadits di atas. Imam Muslim meriwayatkan

pula dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Kuraib, dan Yahya bin
Yahya, ketiganya dari Abu Muawiyah, tetapi disebutkan, "Dari Abu

Hurairah RA", sebagai ganti Abu Sa'id. Tentu saja ini merupakan

kesalahan seperti yang dijelaskan Khalf, Abu Mas'ud, Abu Ali Al
Jiyani, dan selain mereka.

AlMizzi berkata, "Sepertinya lmam Muslim keliru saat menulis

hadits tersebut. Sebab dia memulai dengan menyebut jalur Abu

Muawiyah. Lalu dia mengiringinya dengan hadits Jarir seraya

mengutip sanad dan matan-nya. Kemudian diiringi lagi dengan hadits
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Waki' dan Syu'bah tanpa menyebutkan sanad keduanya. Bahkan dia

(Imam Muslim) hanya mengatakan, 'melalui sanad Jarir dan Abu

Muawiyah'. Kalau bukan karena sanad Jarir dan Abu Muawiyah

-dalam 
pandangannya- adalah sama, tentu dia tidak akan

mengalihkan kepada keduanya sekaligus, sebab jalur Waki' dan

Syu'bah sama-sama berakhir pada Abu Sa'id bukan Abu Hurairah."

Abu Bakar bin Abi Syaibah menukil hadits yang sama dalam

Musnad dan Mushannaf-nya, dari salah seorang guru Imam Muslim

(dalam riwayat itu), dari Abu Muawiyah, seraya disebutkan, "Dari

Abu Sa'id", seperti yang dikatakan Imam Ahmad. Kami juga

meriwayatkan dari Abu Nu'aim dalam kitab Al Mustakhrai, melalui

Ubaid bin Ghannam dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Kemudian Abu

Nu'aim juga menukilnya dari riwayat Ahmad, Yahya bin Abdul

Hamid, Abu Khaitsamah, dan Ahmad bin Jawas, semuanya dari Abu

Muawiyah, seraya menyebutkan, "Dari Abu Sa'id." Lalu dia berkata,

"lmam Muslim meriwayatkannya dai Abu Bakar, Abu Kuraib, dan

Yahya bin Yahya." Semua ini menunjukkan bahwa kekeliruan dalam

riwayat itu berasal dari periwayat sesudah Imam Muslim. Sebab jika

kesalahan terjadi pada Imam Muslim tentu telah dijelaskan oleh Abu

Nu'aim.

Kesimpulan tadi didukung oleh sikap Ad-Daruquthni. Dimana

meski dia menegaskan dalam kitab Al llal, bahwa yang benar hadits

itu berasal dari Abu Sa'id, tetapi dia tidak menyinggung riwayat Abu

Muawiyah ini dalam penelitiannya terhadap kesalahan Imam Bukhari

dan Imam Muslim.

Hadits tersebut juga dinukil Abu Ubaidah dalam kitab Gharib Al
Hadits, dan Al lauzaqi dari Abdullah bin Hasyim, Khaitsamah dari

Sa'id bin Yahya, serta Ismail dan Ibnu Hibban dari Ali bin Al Ja'd,

dari Abu Muawiyah, dan semuanya mengatakan, "Dari Abu Sa'id",

sama seperti yang dikatakan mayoritas periwayat. Hanya saja di

sebagian naskah dari Ibnu Majah ditemukan perbedaan. Sebagiannya

mencantumkan dari 'Abu Hurairah RA' dan sebagian lagi

mencantumkan 'dari Abu Sa'id RA'. Tapi yang benar adalah naskah
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yang mencantumkan, 'Dari Abu Sa'id RA', karena Ibnu Majah telah

mengumpulkan dalam penyampaiannya antara Jarir, Waki', dan Abu
Muawiyah. Sementara tidak seorang pun menyebutkan dalam riwayat
Jarir dan Waki' bahwa mereka menukil hadits itu dari Abu Hurairah
RA. Semua periwayat dan penulis yang mengutip hadits tersebut dari

keduanya pasti menyebutkan Abu Sa'id RA. Kemudian saya

menemukan dalam naskah kuno Ibnu Majah yang dibacakan sekitar

tahun 370 H, dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi, yang di
dalamnya tertulis, "Dari Abu Sa'id."

Kemungkinan hadits itu dinukil Abu Muawiyah dari Al A'masy,
dari Abu Shalih, dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah sekaligus,

merupakan kemungkinan yang sulit diterima. Sebab jika benar

demikian, tentu Abu Muawiyah akan menyebutkan keduanya

bersamaan dalam satu jalur meski sekali saja. Setelah didapati

kebanyakan riwayat darinya menyebutkan 'Abu Sa'id' bukan 'Abu
Hurairah', maka diketahui bahwa para periwayat yang menukil
darinya dengan menyebut 'Abu Hurairah' adalah syadz (menyalahi

yang umum).

Penyebutan keduanya (Abu Sa'id dan Abu Hurairah. Peneq')

secara bersamaan (dalarn satu sanad), telah dilakukan oleh Abu
Awanah dalam riwayatnya dari Al A'masy, seperti yang disebutkan

Ad-Daruquthni. Dia berkata dalam kitab Al llal, "Musaddad, Abu
Kamil, dan Syaiban meriwayatkan dari Abu Awanah, seperti itu. Lalu
Affan dan Yahya bin Hammad menukil dari Abu Awanah tanpa

menyebutkan Abu Sa'id." Dia juga berkata, "Zaid bin Abi Unaisah

meriwayatkan dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah
RA. Begitu juga dikatakan Nashr bin Ali dari Abdullah bin Daud."
Kemudian dia berkomentar, "Adapun yang benar adalah riwayat-
riwayat Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Sa'id, bukan dari Abu
Hurairah." Dia melanjutkan, "Hadits itu juga diriwayatkan oleh Ashim
dari Abu Shalih seraya menyebutkan Abu Hurairah di dalamnya. Tapi
yang benar adalah dari Abu Shalih dari Abu Sa'id."
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Pernyataan serupa telah dikemukakan lebih dahulu oleh Ali Ibnu
Al Madini. Dia berkata dalam kitab Al llal, "Diiwayatkan Al A'masy
dari Abu Shalih dari Abu Sa'id. Lalu diriwayatkan Ashim dari Abu
Shalih dari Abu Hurairah. Namun, Al A'masy lebih akurat dalam

menukil riwayat dari Abu Shalih dibanding Ashim." Dari
perkataannya diketahui bahwa mereka yang menukilnya dari Abu
Shalih dari Abu Hurairah berarti menyalahi yang umum (syadz).

Seakan-akan penyebab kekeliruan ini adalah keadaan Abu Shalih yang

sangat masyhur menukil dari Abu Hurairah. Oleh karena itu, setiap

disebut Abu Shalih, maka yang terbetik dalam pikiran adalah dia

menukilnya dari Abu Hurairah, khususnya mereka yang tidak

tergolong ahli hadits. Adapun mereka yang masuk kategori ahli hadits

niscaya mampu membedakan hal itu.

Riwayat Zaidbin Abi Unaisah yang disitir Ad-Daruquthni telah

dinukil Ath-Thabarani dalam kitab Al Ausath, dia berkata, "Tak ada

yang meriwayatkannya dari Al A'masy, kecuali Zaidbin Abi Unaisah.

Lalu Syu'bah dan selainnya meriwayatkan dari Al A'masy, mereka

berkata, "Dari Abu Sa'id."

Mengenai Riwayat Ashim dinukil oleh An-Nasa'i dalam kitab Al
Kubra dan Al Bazzar dalam Musnad-nya, dan dia berkata, "Tidak ada

yang meriwayatkannya dari Ashim selain Za'idah. Di antara
periwayat yang menukil dari Al A'masy seraya menyebut 'Abu Sa'id'
adalah Abu Bakar bin Ayyasy yang dikutip Abd bin Humaid, Yahya
bin Isa Ar-Ramli yang dikutip Abu Awanah, Abu Al Ahwash yang

dikutip Ibnu Abi Khaitsamah, dan Israil yang dikutip Tamam Ar-Razi.

Adapun nukilan Ad-Daruquthni dari Abu Awanah, telah saya

temukan pula dari riwayat Musaddad, Abu Kamil, dan Syaiban, dari

Abu Awanah dengan redaksi yang disertai unsur keraguan. Dia
berkata, "Dari Abu Sa'id atau Abu Hurairah." Abu Awanah biasa

menyampaikan hadits berdasarkan hafalannya sehingga terkadang

mengalami kesalahan. Haditsnya yang dikutip dari kitabnya adalah

lebih akurat. Di samping itu, periwayat yang tidak ragu lebih
didahulukan daripada yang ragu.
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Catatan

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang

mencaci sahabat. Iyadh berkata, "Mayoritas ulama berpendapat bahwa

orang tersebut diberi hukuman ta'zir. Sementara sebagian ulama

madzhab Maliki mengatakan dibunuh, tapi sebagian ulama madzhab

syaf i mengkhususkan hukuman ini bagi yang mencaci syaikhaini
(Abu Bakar dan Umar) serta Hasan dan Husein.

Dalam hal ini, Al Qadhi Husain menukil dua pendapat, dan As-

Subki menguatkan bagi mereka yang mengafirkan syaikhain. Begitu
juga orang yang mengafirkan mereka yang ditegaskan oleh Nabi SAW

tentang keimanannya, atau diberi kabar gembira berupa surga, apabila

berita mengenai hal mencapai tingkat mutawatir. Sebab sikap

demikian secara implisit mendustakan Rasulullah SAW.

Ketujuh belas, hadits Abu Musa Al Asy'ari. Imam Bukhari

menukil hadits ini dari Syarik bin Abi Namr, yakni Syarik bin
Abdullah. Adapun Abu Namr adalah nama kakeknya.

€^ 6 ^4j af (Keluar dan mengarah ke sini). Demikian dinukil

oleh kebanyakan periwayat, yakni dengan kata 'wajjaha', artinya

menghadap atau mengarahkan dirinya. Sementara dalam riwayat Al
Kasymihani disebutkan dengan kata'wajha ' artinya ke arah ini.

f)i ?'yt up luingga masuk [ke tempatJ sumur Aris). Aris

adalah kebun terkenal di Madinah yang letaknya dekat Quba'. Pada

sumur inilah cincin Nabi SAW terjatuh dari jari Utsman RA.

qq C"n (Mengambil bagian tengah dari tempat duduk sumur).

Al Quff adalah tempat duduk yang dibuat di sekitar sumur. Makna

dasarnya adalah sesuatu yang nampak keras dan menonjol dari

permukaan bumi. Bentuk jamaknya adalah qafaf Dalam riwayat

Utsman bin Ghiyats dari Abu Utsman yang dikutip oleh Imam Muslim

disebutkan, '#1:3"9, y)" ,t y_6 e'*t y in, ,k it l?;t;X
,o

it)tt:U,j' jJ. att 
:or'tk"'.;y,* 6*it o Rasulullah SAW di salah
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kebun Madinah, dan ia bersandar seraya menusuk-nusuk antara air

dan tanah dengan ranting knyu yang ada padanya).

e"A, +J,1]yh, e i'J.4eU.U;\|d;6 1t*u berknta,

"sungguh aku akan menjadi penjaga pintu Nabi SAW hari ini")'

Secara ztrahir dia memilih dan melakukan hal itu dengan kemauannya

sendiri. Asumsi ini bahkan dia nyatakan dengan tegas dalam riwayat

Muhammad bin Ja'far dari Syarik dalam pembahasan tentang adab,

dengan tambatran, €";iJ" lj (Oi" tidak memerintahkanku). Ibnu At-

Tin berkata, "Dalam hadits ini terdapat penjelasan bahwa seseorang

bisa menjadi penjaga pintu bagi imam (pemimpin) meski tidak

diperintahkan."

Namun, dalam riwayat Abu Utsm! Oala bab."Keutamiuill

IJtsman" disebutkan dari Abu Musq Y6',trt'*t y i" ,r"; *r"1r iri

y.G, ?J.*ri'r,1j lSesunggyhnya Nabi SAW masuk kebun dan

memerintahftnnnya untuk menjaga pintu kebun). Kemudian dalam

riwayat Abdurrahman bin Harmalah dari Sa'id bin Al Musayyab

-sehubungan 
dengan hadits ini- disebutkan, * +t.&i S.i [ 'iri6

It G db 'rii;E j ,lbti 'eG # --#6 ,*gt (Betiau bersabda,

'Wahai Abu Musa, jagalah pintu untuklu'. Beliau pun berangkat dan

menyelesaikan hajatnya lalu berwudhu. Kemudian beliau datang dan

duduk di tempat duduk sumur). Hadits ini diriwayatkan Abu Awanah

dalam kitab shahih-nya dan Ar-Ruyani dalam Musnad-nya. Dalam

riwayat At-Tirmidzi dari Abu Utsman dari Abu Musa disebutkan, JUi

bi ",P'rlaU-yi vqr '"b +t, r?'i ti [ ' d (Beliau berkata kepadaht,

'Wahai Abu Musa, iagalah pintu untukku, janganlah masuk seorang

pun kepadalcu'.).

Kedua versi itu mungkin dipadukan, bahwa ketika Abu Musa

berkata kepada dirinya untuk melakukan tugas itu, maka bertepatan

dengan perintah Nabi SAW untuk menjadi penjaga pintu baginya.

Adapun maksud kalimat, "Beliau tidak memerintahkanku" adalah
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Nabi SAW tidak memerintahkannya untuk menjadi penjaga pintu

terus menerus, bahkan Nabi SAW hanya memerintahkannya

melakukan tugas itu saat beliau buang hajat dan wudhu, tapi kemudian

Abu Musa tetap memilih menjadi penjaga pintu.

Dengan demikian, hadits ini tidak dapat dijadikan dalil bagi
pendapat Ibnu At-Tin. Adapun yang mengherankan, dia menukil dari

Ad-Dawudi yang menyatakan bahwa hadits tersebut tergolong hadits

yang bertentangan. Seakan-akan tidak tampak baginya cara

penggabungan seperti yang saya kemukakan. Kemudian, perkataan

Abu Musa di tempat ini tidak bertentangan dengan perkataan Anas

RA, bahwa Nabi SAW tidak memiliki penjaga pintu (sebagaimana

disebutkan pada pembahasan tentang jenazah). Karena maksud Anas

RA adalah Nabi SAW tidak memiliki penjaga pintu yang ditunjuk
secara khusus, dan mengemban tugas tersebut secara

berkesinambungan.

./l-Jl gj-i (Dia mendorong pintu). Dalam riwayat Abu Bakar

disebutkan, t*-,ytiirl (Seseorang datang minta izin).

'$ur'J ]* ltutemb eri kab ar gembira kep adamu b erup a s urga).

Abu Utsman menambahkan dalam riwayatnya,lt'.rnirlt (Maka dia pun

memuji Allah). Demikian juga yang diucapkan Umar.
!, 1,. la . ,.

\FJtn;-r'tb,F- qi 6jU't (Aku telah meninggalkan saudaraku

berwudhu dan menyusulku). Abu Musa memiliki dua saudara laki-
laki, yaitu Abu Ruhm dan Abu Burdah. Sebagian mengatakan bahwa

dia memiliki saudara lain bernama Muhammad. Saudaranya yang

paling masyhur adalah Abu Burdah dan namanya adalah Amir. Imam

Ahmad telah menukil satu hadits darinya dalam Musnad.

'l ;,J- ot;1 159 (Tib a-t ib a s es e oran g m en gg erak- ger akkan

pintu). tni salah satu adab yang baik dalam meminta izin. Namun,

menurut Ibnu At-Tin, kemungkinan peristiwa ini terjadi sebelum

turunnya ayat dalam surah An-Nuur [24] ayat 27, '* J$. t jlLU I
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t.J.* ; 8i (Janganlah kalian memasuki rumah yang buknn

rumahmu sebelum meminta izin).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, alangkah jauhnya pernyataan

tersebut dari kebenaran. Sungguh telah disebutkan dalam riwayat
Abdurrahman bin Harmalah, iiiijd ,)*:;4 (Seorang laki-laki

datang lalu minta izin). Kemudian akan disebutkan pada akhir bab
"Keutamaan LJmar", dari Abu Utsman An-Nahdi dari Abu Musa

dengan redaksi, '€iJtt ,y; "E (Seorang laki-laki datang dan minta

dibukakan). Dengan demikian, diketahui bahwa kalimat, "Menggerak-
gerakkan pintu" adalah dalam rangka minta izin, bukan berusaha
masuk tanpaizin.

,;i; ii,r & l' Jh Ji4 ;+) ob ii;i ob';.ic*t isut

ii h:r :JtJi'i-?ii'Ji,: (o* menjawab, "(Jtsman". Aku berkata,

"Tetaplah di tempatmu". Aku datang kepada Nabi SAW dan
mengaborkan kepadanya. Beliau bersabda, "Berilah izin untulorya").
Dalam riwayat Abu Utsman disebutkan , 'j ,S'8,5 i-t; 7i ie t
i-i tiir :)wi lXemudian datang yang lain minta izin. Beliau pun

berdiam sesaat lalu berkata, 'Berilah izin kepadanya'.).

'q a*.,.* Fu;;i *h'!; !'Jy]!:F.: (Rasutuuah

SAllt memberi kabar gembira kepadamu berupa surga knrena
bencana yang menimpamu). Dalam riwayat Abu Utsman disebutkan,
ir;:;jr iirr , j6 'Jh,'4 (Dia memuji Allah lalu berkata, ,AUah Maha

Penolong). Sementara dalam salah satu riwayat Imam Ahmad
disebutkan,}i o-L l:p'dJi ,j:;r6- S;'l 1on berkata, 'ya Alah,

fiimpahknnJ kesabaran', hingga dia duduk). Kemudian dalam riwayat
Abdurrahman bin Harmalah disebutkan, niili ,i:Ftilrr i;i '$j Fn
t:P (Beliau masuk sambil memuji Allah dan berkata, 'ya Allah,

[berilahJ kesabaran'.). Dalam hadits Zaidbin Arqam yang dikutip Al
Baihaqi dalam kitab Ad-Dala'il, dia berkata, i"Y"j * k, ,* 

t;, 
,*
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SAW mengutuslat dan bersabda, 'Pergilah, hingga kamu mendatangi
Abu Bakar dan katakan kepadanya; Sesungguhnya Nabi SAW
mengucapkan salam kepadamu dan bersabda untubnu bergembiralah
dengan surga. Kemudian berangkatlah kepada Umar seperti itu.

Kemudian berangkatlah kepada Utsman seperti itu'. Hanya saja
untuk Utsman diberi tambahan, 'Sesudah cobaan yang
menimpanya'." Zaid berangkat dan mendapati mereka sebagaimana
digambarkan Nabi SAW. Dia bertanya, "Dimana Nabi Allah". Aku
berknta, "Di tempat begini dan begini." Maka dia berangkat
menemuinya. Kemudian sehubungan dengan Utsman diberi
tambahan, "Dia memegang tanganku hingga kami datang kepada

Rasulullah SAW. Dia berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Zaid
berkata kepadaku begini dan begitu. Demi Yang mengutusmu dengan

kebenaran, aku tidak pernah merasa cukup, tidak berangan-angan,
dan tidak pula menyentuh kemaluanku dengan tangan kananku sejak
aku membaiatmu, cobaan apakah yang akan menimpaku?') Al
Baihaqi berkata, "Sanad hadits ini lemah. Seandainya akurat, ada

kemungkinan Nabi SAW telah mengutus Zaid sebelum Abu Musa
datang. Ketika mereka datang, Abu Musa telah duduk di depan pintu.

Maka beliau SAW menitip pesan kepada mereka melalui lisan Abu
Musa, seperti apa yang beliau SAW titipkan padaZaid bin Arqam."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kejadian yang mirip dengan kisah
Abu Musa te{adi juga pada diri Bilal. Hal itu diriwayatkan Abu Daud
dari Ismail bin Ja'far dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari

Nafi' bin Abdul Harits Al Khuza'i, dia berkat u, ?nt ;-o Ar ) j:,; ];S
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3 ;iw ,qq"* y'.4\,i* fy' y:i 7rY:.e 
'*i *

dri(I (Rasulullah SAW masuk kebun di antara kebun-kebun Madinah,

Beliau bersabda kepada Bilal, 'Jagalah pintu untukku'. Lalu datang

Abu Bakar minta izin...) lalu disebutkan seperti kisah Abu Musa. Ath-

Thabarani meriwayatkan dalam kitab Al Ausath dari hadits Abu Sa'id,

seperti itu. Kalau hadits rni shahih maka dipahami bahwa peristiwa

tersebut terjadi berulang kali.

Kemudian tampak bagiku kesalahan dari sebagian periwayatnya.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Zaidbin Harun dari Muhammad bin

Amr bahwa yang meminta izin di sini adalah Nafi'bin Abdul Harits.

Tentu saja ini merupakan kesalahan yang lain.

lmam Ahmad meriwayatkan dari Musa bin Uqbah dari Abu

Salamah dari Nafi', o-S'o'i-:r.'nu,i q A:i C{Jtit osiLtt 7 i:;A
(Abu Bakar datang lalu minta izin. Maka beliau bersabda kepada Abu

Musa 
-menurut 

yang aku ketahui- 'Berilah izin kepadanya'.).

An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur Abu Az-Zinad dari Abu

Salamah dari Abu Musa, dan inilah yang benar. Hadits tersebut

kembali kepada Abu Musa dan kisah pun menjadi satu.

Cobaan yang disebutkan Nabi SAW adalah isyarat mengenai

peristiwa yang dialami Utsman di akhir masa khilafahnya, berupa

syahadah (mati syahid) di dalam rumahnya sendiri. Bahkan dinukil

dari beliau SAW keterangan lebih tegas lagi mengenai masalah itu.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Kulaib bin Wa'il, dari Ibnu Umar,

dia berkata, tb W.'P" i,:lui ,hi"p ,&'&s:o n' & n' 'J'*1)'Fi

iu-ii '#,tylr'*:t Jtt 6ii, fi(aot"tultah SAW menyebutfitnah.

Tiba-tiba seorang laki-laki lewat dan Rasulullah SAW bersabda,

'Orang ini akan dibunuh pada fitnah itu dalam keadaan terzhalimi'.

Aku pun melihat kepadanya, ternyata dia adalah Utsman). Sanad

riwayat ini hasan.
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hq'oiei (Dia duduk di arah depannya). Maksudnya, Utsman

duduk di arah yang berhadapan dengan beliau SAW.

U-4 Jri (Syarik berkata\. Bagian ini disebutkan dengan sanad

yangmaushul melalui jalur pada awal hadits.

"i:rri 6\e l#t ,J yJv 1sa'ra bin Al Musayyab berkata,

"Alat menalcwilkannya sebagai kubur-kubur mereka). Di sini terdapat

penakwilan terhadap peristiwa yang terjadi saat te4aga (bukan

mimpi). Inilah yang dinamakan dengan firasat. Maksudnya, kedua

sahabat beliau SAW akan berkumpul bersamanya di satu kubur,

sementara Utsman akan menyendiri di Baqi'.

Dalam riwayat Abdurrahman bin Harmalah dari Sa'id bin A1

Musayyab, ei* q:fi*lr a{i U\bry i6 1so'id berkata, 'Aku

menakwilkan hal itu bahwa kuburnya akan jauh [berpisahJ dari kubur
merekt). Pada pembahasan tentang fitnah dan cobaan akan

disebutkan,Lt-iL t]iti W'r>;,7rqr (Mereka berkumpul di tempat ini

sementara Utsman menyendiri). Sekiranya terbukti akurasi riwayat

Abu Nu'aim dari Aisyah tentang sifat ketiga kubur itu, yaitu Abu
Bakar di bagian kanan beliau SAW dan Umar di bagian kirinya, maka

sempurnalah permisalan itu. Namun, ternyata sanad riwayat ini lemah

bahkan menyelisihi yang lebih shahih.

Abu Daud dan Al Hakim meriwayatkan dari Al Qasim bin

Muhammad, diaberkatu, p Ar Jt :;SV;,#t.lhiU-,a:sa.i)i
C'rrKi ,|A} *t y )itt 1,lku berkata kepada Aisyah, 'Wahai

ibu, singkaplah untukku kuburan Rasulullah SAW dan kedua

sahabatnya. Makn dia pun menyingkapkan untukku) Lalu disebutkan

padanya. . h ,6'o;.'^:'it f ;.1$$ e't * l,' ,p y,'J't')UrJ"
'nt;,tio &' *' 4t h ;. Ai, gi, metihat Rasulullah SAW, dan

ternyatd Abu Bakar kepalanya berada di antara kedua bahu beliau,

dan Umar berada di bagian kedua kaki Nabi SAW).
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Kedelapan Belas, hadits Anas bin Malik RA tentang bukit

Uhud. Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari dari Yahya, yakni Ibnu

Sa'id Al Qaththan. Sedangkan Sa'id yang disebutkan dalam sanad-

nya adalah Ibnu Abi Arubah.

t:r-ii'* (Naik ke bukit (Jhud). Uhud adalah salah satu bukit

yang cukup terkenal di Madinah. Dalam riwayat Imam Muslim dan

Abu Ya'la dari jalur lain dari Sa'id disebutkan, "Bukit Hira'." Tapi

versi pertama lebih tepat. Sekiranya bukan karena sumber hadits

hanya satu, niscaya saya katakan bahwa kemungkinan kejadian itu
berulang kali. Kemudian tampak bahwa perbedaan versi itu berasal

dari Sa'id. Sebab saya menemukannya dalam Musnad Al Harits bin

Abi Usamah, dai Rauh bin Ubadah, dari Sa'id, dia berkata, "(Jhud

atau Hira"', yakni disertai unsur keraguan.

Imam Ahmad menukil dari hadits Buraidah dengan lafazh,
"Hira", dar.r sanad-nya shahih. Sementara Abu Ya'la menukil dari

hadits Sahal bin Sa'ad dengan lafazh, "Ilhud", dan sanad-nya shahih.

Maka kemungkinan peristiwa ini terjadi lebih dari sekali menjadi kuat.

Telah disebutkan pula di akhir pembahasan tentang wakaf dari hadits

Utsman seperti itu, dan didalamnya terdapat kata "Hira"'.

Imam Muslim menukil dari hadits Abu Hurairah RA, keterangan

yang menguatkan bahwa peristiwa itu te{adi berulang kali. Dia
menyebutkan Nabi SAW berada di Hira' bersama orang-orang yang

disebutkan di atas ditambah selain mereka.

-;: ;J. ;i:, (Abu Bakar dan Umar). Pada bab "Keutamaan

Umar" disebutkan ,'4i'J-J! aJrJ U.;ae (Beliau memukul dengan

kakinya lalu bersabda, 'f"go'lrtotiiiamlah). Kata utsbur (tegak)

berasal dari kata tsabaat (tetaplkokoh). Pembicaraan terhadap Uhud
ini dipahami dalam makna majaz. Tapi lebih utama lagi bila dipahami

dengan makna yang sebenamya.

Sebagian masalah ini telah dikemukakan ketika membahas

sabdanya, "Uhud, bukit yang mencintai kita, dan kita mencintainya."
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Hal ini dipertegas oleh riwayat pada bab "Keutamaan lJmar", dimana

beliau SAW menhentakkan kakinya seraya bersabda, "Tegaklah."

oti;e ijb"+}""Fi4* 6$ lsesungguhnya di atasmu ada

seorang nabi, shiddiq, dan dua syahid). Dalam riwayat Yazid bin
Zural'dari Sa'id, yang akan disebutkan pada bab keutamaan Umar, tii
'q \i Av \1U ,\* (Tidak ada di atasmu kecuali seorang Nabi,

atau shiddiq, atau syahid). Kata au (atau), pada hadits ini
menunjukkan macam-macamnya, sedangkan kata syahid
menunjukkan jenis.

Kesembilan belas, hadits Abdullah bin Umar RA, tentang

Rasulullah SAW bermimpi menimba air dari sumur. Hadits ini
diriwayatkan Imam Bukhari dari Ahamd bin Sa'id Abu Abdillah,
yakni Ar-Ribathi. Nama kakeknya adalah Ibrahim. Adapun nama

panggilan As-Sarakhsi adalah Abu Ja'far dan nama kakeknya adalah

Shakhr. Ash-Shakr adalah Ibnu Juwairiyah.

i # Ji q. (Ketika aku berada di tepi sumur). Maksudnya,

dalam mimpi. Sebagaimana telah dinyatakan secara tegas dalam bab

ini dari hadits Abu Hurairuh, d-t UI E (Ketika aku dalam keadaan

tidur). Disebutkan pula melalui jalur lain dari Ibnu Umar, satu bab

sebelum pembahasan tentang keutamaan pada sahabat, ,rulr '*;-1t

-tj * e'**r# (Aku melihat manusia berkumpul di satu tempat

yang luas). Lalu pada bab "Keutamaan Umar" akan disebutk*r, lis

16i' .C (Aku metihat dalam tidur).

qLf (Menimba darinya). Maksudnya, aku memenuhi timba

dengan air.

;.;t \i Lt.tii L'F (Dia menimba sqtu atau dua timba). Kata

draruub artinya timba besar yang berisi air. Para pensyarah hadits ini
sepakat mengatakan bahwa penyebutan dzanuub (timba)

mengisyaratkan masa khilafah Abu Bakar RA. Tapi pernyataan ini
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perlu ditinjau kembali. Sebab Abu Bakar memegang khilafah selama

dua tahun lebih. Kalau maksudnya demikian, tentu akan dikatakan;

satu atau tiga timba.

Menurut saya, penyebutan'timba' mengisyaratkan penaklukan

besar pada masa Abu Bakar, dan semuanya ada tiga. Oleh karena itu,

beliau SAW tidak menyrnggung jumlah yang ditimba Umar bin

Khaththab, tapi sekadar menggambarkan kehebatannya dalam

menimba, tentu saja hal itu sebagai isyarat penaklukan yang sangat

banyak pada masa khilafahnya.

lmam Syaf i menyebutkan penafsiran hadits ini dalam kitab Al
(Jmm, dia berkata setelah menukilnya, "Makna kalimat, 'pada

penimbaannya terdapat kelemahan', yakni singkatnya masa khilafah

Abu Bakar, ajalnya yang datang dengan cepat, kesibukannya

memerangi orang-orang murtad sehingga tidak dapat melakukan

penaklukan dan perluasan wilayah seperti terjadi pada masa Umar

RA, karena lamanya masa khilafahnya."

Nampaknya, Imam Syaf i dalam perkataannya merangkum

bagian-bagian yang masih terpisah dalam ucapan para ulama yang

lain. Pandangan ini didukung keterangan dalam hadits Ibnu Mas'ud,

dia berkat4 f ;<li ,IiJ* ,-S.ui U6ts ,'*i !o &' ,P Qt'Sa
tlLjr G? u.t-t lrj ,";L *'j ,!tJn. (Nabi sAW bersabda,

'Ungknplah maknanya wahai Abu Baknr'. Abu Bakar berknta,

'(Jrusan ini akan berada di tanganku sesudahmu, kemudian dipegang

oleh (Jmar'. Nabi SAW bersabda, 'Demikian pula mal*ta yang

diungkap oleh malaitaf). Riwayat ini dikutip oleh Ath-Thabarani,

akan tetapi dalam sanad-nya terdapat Ayyrb bin Jabir, seorang

periwayat yang lemah.

".il-b *i €.: (Pada tarikan [timba]nya terdapat kelemahan).

Maksudnya, ia melakukan dengan lamban dan lembut.

t 7 t .".\.,,eJ'-,i1,;-Et'1 (Dan Allah memberi ampunan kepadanya). An-

Nawawi berkata, "Ini adalah doa dari orang yang berbicara", yakni
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tidak mengandung makna implisit. Ulama selainnya berkata, "Ini
mengisyaratkan dekatnya ajal Abu Bakar. Ini seperti firman Allah
kepada Nabi-Nya, r i.r} oe? a:t 6"7),:",t y'eJr t:,;. "qli g 

"r 
t as b ih t ah

memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan. Sesungguhnya Dia Maha
penerima taubat). Sesungguhnya ayat ini sebagai isyarat dekatnya ajal
beliau SAW."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada kemungkinan hal itu sebagai

isyarat bahwa sedikitnya penaklukan pada masanya bukan karena

faktor dirinya, tapi lebih disebabkan oleh masa khilafahnya yang

sangat singkat. Maka makna 'permohonan ampunan untuknya' adalah

tidak mencelanya.
h1 . .1. '
6ub on_,fe U6,:..,ti (Berubah di tangannya menjadi timba besar).

rata ghori uin utimba yang besar.

J7+ ti Vi gtru belum pernah melihat abqari). Abqari adalah

segala sesuatu yang mencapai puncaknya. Makna dasamya adalah

tanah yang ditempati jin. Lalu orang Arab menggunakannya sebagai

permisalan segala sesuatu yang besar dan agung. Sebagian lagi
berpendapat bahwa ia adalah tempat membuat kain yang sangat indah.

Selanjutnya, hadits ini akan dijelaskan pada bab "Keutamaan lJmar."

A i n * (M e I aku ka n ke aj a i b an - ke aj a i b an nya). Yakni melakukan

sesuatu secara maksimal. Dalam hadits Abu Umar disebutkan, 'L'i Ll
fr (Menimba sebagaimana dilakukan Umar).

*r},-1' a:* ufr ltttngga orang-orang puas minum dan

memberi minum untanya). Athan adalah tempat menderumnya unta
saat minum. Pada bab "Keutamaan lJmar" akan dinukil dengan lafazh,

*rt;:*) },-1' 'SJi ,P (Hingga orang-orang puas minum dan

memberi minum untanya). Dalam hadits Abu Ath-Thufail melalui
sanad yang hasan, dan dikutip Al Bazzar dan Ath-Thabarani

disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, oS.j\1i qrl' Lli $i E.
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L'F F i;W ,trt ir"e 
";" 

(Ketika aku sedang menimba di suatu

malam, tibaliba datang kepadaku kambing-kambing hitam dan

coklat. Lalu datang Abu Baknr dan dia menimba), beliau SAW pun

menuturkan hadits, lalu bersabda tentang lJmar, 6|titVritl-|i
ittt'tlt (Dia memenuhi kolam dan memuaskan yang akan mengambil

air). Dalamhadits ini disebutkan juga, ';it 'jltt 
-';Sr S'tl,.Jl' C\\l

(Aku menakwilknn; hitam adalah Arab dan coklat adalah 'Ajam [non-
Arabfi.

"'= '^j )wS Qfahab berkata). Dia adalah Wahab bin Jarir, guru

daripada gurunya Imam Bukhari pada hadits ini. Perkataan Wahab ini
dinukil dengan sanad yangmaushul melalui jalur di awal hadits.

Adapun kalimat, 'e$6 lli -:, e i'h (Dia berkato; hingga

unta puas minum lalu menderum), adalah perkataan Wahab.

Sebagiannya akan dijelaskan pada pembahasan tentang takwil mimpi.

Al Baidhawi berkata, "Disebutkannya "sumur" dalam hadits

tersebut mengisyaratkan agama yang merupakan sumber air

kehidupan jiwa dan kesempumium urusan dunia akhirat. Menimba
dari sumur berarti mengeluarkan airnya. Hal ini mengisyaratkan

urusan agama yang akan merebak dan hukum-hukumnya akan

ditegakkan. Sabdanya,'Allah memberi ampunan kepadanya',

mengisyaratkan kelemahannya 
-yakni 

kelembutannya- yang tidak

menjadi cela baginya. Atau maksud 'kelemahan', adalah apa yang

terjadi pada masa khilafahnya, berupa gerakan murtad dan

perpecahan, sampai akhirnya dapat ditangani di akhir masa

khilafalmya, dan semakin sempurna di masa pemerintahan Umar. lni
pula yang dimaksud 'kekuataan'IJmar saat menimba.

Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Samurah, Lj j6 *;;:1
;u, j V ttaf F ;) "qi ,"*it,i :a' qq;"ok u-i, )tt'5"n,
,i 6, , ,1t..'CJJ ,P aF't L (Sesunggahnya seorang laki-laki berknta, 'Wahai

Rasulullah, otu melihat seakan-akan timba dari langit diturunkan.
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Abu Baknr datang dan minum darinya dengan lemah. Kemudian

Umar datang dan minum hingga benar-benar puas'.). Di sini terdapat

isyarat maksud menimba dengan lemah dan menimba dengan kuat.

Kedua puluh, hadits Ibnu Abbas tentang kisah wafatnya Umar
bin Khaththtab. Imam Bukhari mengutip hadits ini dari Al Walid bin
Shalih, yakni Abu Muhammad Adh-Dhabbi Al }Jazai An-Nakhas,
yang dinyatakan tsiqah (terpercaya) oleh Abu Hatim dan selainnya.

Imam Ahmad tidak menulis haditsnya karena ia tergolong

ashhaburra'yi (pendukung rasio). Dia pernah melihatnya sedang

shalat dan hal itu menghilangkan rasa simpatinya. Dia tidak memiliki
riwayat dalam Shahih Bukhari selain hadits ini. Lalu dikutip dari jalur
lain di akhir bab "Keutamaan tImar", dari Ibnu Abi Husain. Demikian
jelas bahwa lmam Bukhari tidak berhujjah dengan Al Walid.

'r-&t f ;.ttt-? plm, Abu Bakar, dan (Imar). Ibnu At-Tin

berkata, "Sebaiknya -menurut ahli nahwu (gramatikal bahasa Arab)-
kata ganti dalam posisi rafa' tidak bisa disambung kecuali setelah

diberi kata penekanan.l Hingga sebagian mereka menganggapnya

sangat buruk. Akan tetapi pernyataan mereka tertolak oleh firman

Allah, S:j6'!)g?162 (Kami tidak mempersekutkan dan tidak pula

bapak-bapak kami). Namun, mereka menjawab bahwa dalam kalimat
ini, kata sambung 'waw' (dan) tidak bertemu langsung dengan kata
yang hendak disambung, tapi antara keduanya dibatasi oleh lafazh

lain, yakni 'lea'. Argumen mereka kembali ditanggapi bahwa
penyambungan kata terjadi sebelum lafazh 'laa' itu sendiri.

Disamping itu, hadits di atas juga menjadi alasan untuk menolak

pemyataan mereka."

I Maksudnya, seharusnya dikatakan, "Kuntu anaa wa abu bakar wa umar", sebab
kata ana memperkuat kata ganti 'aku' yang terdapat dalamlafazh, 'kuntu'-penerj.

'Pada ayat ini, kata ganti 'kami' yang terdapat dalam lafazh 'asyrakna'disambung
langsung dengan kalimat sesudahnya tanpa diberi kata penguat, menurut Ibnu At-
Tin, hal ini menjadi bantahan bagi para pakar nahwu, karena bila kalimat seperti ini
tidak fasih, pasti tidak digunakan oleh Al Qur'an-penerj.
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saya (Ibnu Hajar) katakan, sanggahan Ibnu At-Tin tidak tepat.

Karena secara umum antara kata yang disambung dengan kata yang

hendak disambung masih dipisahkan oleh lafazh lain.3 Adapun hadits

di atas, para periwayat tidak sepakat menukil dengan lafazh demikian.

Untuk itu, pada bab "Keutamaan lJmar", akan disebutkan melalui

jalur lain dengan lafazh,'*'t F ilt s1$; lltcu pergi (vakni) aku,

dan Abu Bakar, dan Umar). Disini, proses penyambungan kata

terhadap kata ganti terjadi setelah ada kata penguat, yaitu kata 'anaa'.

Dari sini diketahui pula bahwa keganjilan pada lafazh hadits di atas

hanya berasal dari periwayat. Hadits ini akan dijelaskan pada bab

"Keutamaan ljmar".

Kedua puluh satu, hadits Abdullah bin Amr tentang kekerasan

kaum kafir yang paling hebat dirasakan Nabi SAW. Imam Bukhari

mengutip hadits ini dari Muhammad bin Yazid Al Kufi. Dikatakan,

dia adalah Abu Hisyam Ar-Rifa'i dan terkenal dengan kunyahnya

(nama panggilannya). Namun, menurut Al Hakim dan Al Kulabadzi,

Abu Hisyam bukan Muhammad bin Yazid, tapi keduanya adalah

individu yang berbeda. Dalam riwayat Ibnu As-Sakan dari Al Farabri

disebutkan, "Muhammad bin Katsir", tapi ini adalah kekeliruan seperti

disitir Abu Ali Al Jiyani. Sebab Muhammad bin Katsir tidak dikenal

menukil riwayat dari A1 walid. Adapun Al walid yang dimaksud

adalah Ibnu Muslim.

Hadits ini akan dinukil pada bab "Apa yang Dialami Nabi SAW

dan Para Sahabatnya karena (Perbuatan) Kaum Musyrikin Di

Makkah", melalui jalur lain dari Al Walid. Pada jalur ini dia dan juga

Al Auza'i dengan tegas menggunakan lafazh yang menunjukkan

mendengar langsung, yakni lafazh,' haddatsana' (diceritakan kepada

kami).

3 Sementara yang tidak diperbolehkan para pakar nahwu hanyalah menyambung

kepada kata ganti, lalu tidak ada pemisah antara kata ganti tersebut dengan kata yang

hendak disambungkan kepadanya, selain dipisahkan kata sambung saja' -penerj.
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Catatan:

Abu Bakar RA meninggal karena penyakit paru-pam, menurut
pemyataan Az-Zubair bin Bakkar. Sementara dinukil dari Al Waqidi,
bahwa Abu Bakar mandi pada hari yang dingin, sehingga menderita
demam selama l0 hari. Pendapat lain mengatakan, dia meninggal
karena diracun oleh orang Yahudi melalui perantaraan sutra atau

benda lain. Peristiwa kematian beliau 
-menurut 

pendapat yang

benar- pada 8 hari terakhir bulan Jumadil Akhir tahun 13 H. Dengan

demikian, masa khilafahnya 2 tahun 3 bulan dan beberapa hari. Ada
juga pendapat yang mengatakan selain itu. Hanya saja para ulama
tidak berbeda pendapat bahwa usianya sama dengan usia Nabi SAW,
yaitu 63 tahun.

6. Keutamaan Umar bin Khaththab Abu Hafsh Al Qurasyi Al
Adawi RA.
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367g.Dari Jabir Uin AUaunah RA, N"Ui SAW bersabda, "Aku
melihat diriku masuk surga. Tiba-tiba aku berada pada Ar-
Rumaisha', istri Abu Thalhah. Aku mendengar gerakan, maka aku

bertanya, 'Siapa ini?' Diiawab, 'Ini Bilal'. Lalu aku melihat istana di
halamannya terlihat seorang wanita. Aku berkata, 'Milik siapa ini?'
Dijawab, 'Milik Umar'. Aku pun ingin masuk dan melihatnya, tetapi
aku teringat kecemburuan Umar. " Umar berkata, "Bapak dan ibuku
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sebagai tebusannya wahai Rasulullah SAW, akankah aku cemburu

terhadapmu?"

'-';6 i,Sv*;ii,r 'q:rt;";(:ai.=i:At i * *
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3680. Dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa Abu Hurairah R.A
berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah SAW, tiba{iba
beliau SAW bersabda, "Ketikn aku sedang tidur, aku melihat diriku di
surga. Ternyata aku melihat seorang perempuan berwudhu di
samping sebuah istana. Aku berkata, 'Milik siapa istana ini?' Mereka

menjawab, 'Milik Umar'. Aku pun teringat kecemburuannya maka

aku segera berbalik pergi." Umar menangis dan berkata, "Apakah
kepadamu aku cemburu watrai Rasulullatr?"

z \ , . . a/ / ,,-)L itt JL-e &t J;).ri oni * 6:i*
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3681. Dari Hamzah, dari bapaknya, Rasulullatr SAW bersabda,

"Ketilra aku sedang tidur, alu meminum -yaloi air susu- hingga

aku melihat kepuasan mengalir di lulrul(u -atau di kuku-kukuku-
kemudian aku memberikan kepada Umai'. Mereka berkata, "Apakah

takwilanmu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ilmu."
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3682. Dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Nabi SAW bersabda,

"Diperlihatkan kepadaku dalam tidur, bahwa aku menarik timba

bakrah dari sumur. Abu Bakar datang lalu menimba satu atau dua

timba dengan tariknn yang lemah dan Allah memberi ampunan

kepadanya. Kemudian Umar bin Khaththab datang dan timba tersebut

berubah menjadi timba besar. Aku belum pernah melihat abqari yang
mendatangkan hal-hal menakjubkan. Hingga manusia puas minum

lalu memberi minum untanya."

Ibnu Jubair berkata, "Al Abqari adalah itaaq az-zarabi."
Sementara Yahya berkata, "Az-Zarabi adalah permadani dengan bulu-
bulu yang halus." Mabtsutsah artinya banyak.
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3683. Dari Muhammad bin Sa'ad bin Abi Wuqqurf; U^n

bapaknya, dia bekata, "LJmar bin Khaththab minta izin kepada

Rasulullah SAW, sementara di sisi beliau SAW ada wanita-wanita

Quraisy sedang berbicara dengannya dan banyak menuntut, suara-

suara mereka terdengar lebih tinggi daripada suara beliau SAW.

Ketika Umar bin Khaththab minta izin, wanita-wanita itu berdiri dan

bersegera menuju hijab. Rasulullah memberi izin kepadanya. Umar

masuk sementara Rasulullah SAW tertawa. Dia berkata, 'Semoga

Allah membuatrnu tertawa sepanjang usiamu wahai Rasulullah'. Nabi

SAW bersabd4 'Alcu heran terhadap wanita-wanita itu yang tadi di
sisiku. Ketika mereka mendengar suaramu, mereka segera ke balik

hijab'. Umar berkata, 'Engkau lebih berhak untuk mereka segani

wahai Rasulullah'. Kemudian Umar berkata, 'Wahai wanita-wanita

musuh diri-diri mereka, apakatr kalian segan kepadaku dan tidak segan

kepada Rasulullah SAW?' Mereka menjawab, 'Benar, engkau lebih

kasar dan keras daripada Rasulullah SAW'. Rasulullah SAW

bersabda, 'Tenanglah wahai putra Al Khaththab, demi Yang iiwaku
berada di tangan-Nya, tidaklah syetan mendapatimu menempuh suatu

jalan melainkan ia akan menempuh jalan selainialanmu'."

.:;L'&i rL;:yi uiru :ir ib'JG
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3684. Abdullah berkata, "Kami senantiasa berada dalam
kemuliaan sejak Umar masuk Islam."

3685. Dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwa dia mendengar Ibnu
Abbas berkata, "LJmar diletakkan di atas usungannya, orang-orang
pun berkerumun mendoakan dan shalat sebelum dia diangkat 

-danaku berada di antara mereka-. Tidak ada yang mengejutkanku

kecuali seorang laki-laki memegang pundakku. Ternyata dia adalah

Ali bin Abu Thalib. Dia memohonkan rahmat untuk Umar dan

berkata, 'Engkau tidak meninggalkan seseorang yang lebih aku sukai

untuk bertemu Allah dengan amalan seperti amalannya daripada

engkau. Demi Allah, sungguh aku telah menduga Allah akan

menempatkanmu bersama kedua sahabatmu. Aku mengira,

sesungguhnya aku seringkali mendengar Rasulullah SAW bersabda,

'Aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar.... Aku masuk bersamo Abu

Bakar dan Umar... Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar...'."
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3686. Dari Qatadah, dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Nabi

SAW naik ke bukit Uhud dan bersamanya Abu Bakar, IJmar, dan

Utsman. Tiba-tiba bukit bergoncang. Maka beliau SAW memukulnya

dengan kaki beliau dan bersabda,'Tegak (diamlah)lah wahai Uhud,

tidak ada di atasmu kecuali seorang Nabi, atau shiddiq, atau dua

syahid'."
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3687. Dari Umar 
-yakni 

Ibnu Muhammad-, bahwa Zaid bin
Aslam menceritakan kepadanya, dari bapaknya, dia berkata: Ibnu

Umar bertanya kepadaku tentang sebagian urusannya -yakni fJmar-,

maka aku mengabarkan kepadanya. Dia berkata, "Aku tidak melihat

seorang pun sesudah Rasulullah SAW saat diwafatkan yang lebih

bersungguh-sungguh dan lebih pemurah hingga selesai, dibanding

Umarbin Khaththab."
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3688. Dari Tsabit, dari Anas RA, "seorang laki-laki betanya
kepada Nabi SAW tentang Kiamat. Dia berkata, 'Kapankah kiamat?,
Beliau bertanya, 'Apakah yang engkau siapkan untuknya?, Dia
menjawab, 'Tidak ada, selain bahwa aku mencintai Allah dan Rasul-
Nya'. Beliau menjawab, 'Engknu bersama orang yang engkau cintai'.
Anas berkata, "Kami tidak pemah bergembira tentang sesuatu
melebihi kegembiraan kami terhadap sabda Nabi SAW, 'Engkau
bersama yang engknu cintai'." Anas berkata, "Aku mencintai Nabi
SAW, Abu Bakar, dan LJmar, maka aku berharap akan bersama
mereka dengan sebab kecintaanku terhadap mereka, meskipun aku
tidak berbuat seperti perbuatan mereka."
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3689. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, "Sungguh pada umat-umat sebelum kamu terdapat
manusia-manusia muhaddatsun. Apabila ada seseorang di antara
umatku makn dialah Umar."
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Zakanya bin Abi Zdidah menambahkan dari Sa'ad dari Abu

Salamah dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Nabi SAW bersabda,

'sungguh pada umat sebelum kamu dari kalangan bani Israil terdapat

beberapa laki-taki yang diajak berbicara namun tidak tergolong nabi.

Jika ada di antara umatku seseorang seperti mereka, makn dialah

Umar'."

Ibnu Abbas berkata, "Termasuk nabi dan bukan muhaddats"'

lz I z.Ps

3690. Dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah bin

Abdurrahman, keduanya berkata: Kami mendengar Abu Hurairah RA

berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Ketika seorang penggembala

berada diantara kambing (gembalaan)nya, tiba-tiba seekor serigala

menyerang dan mengambil seekor kambing. Penggembala itu

mengejarnya hingga berhasil menyelamatkan kambingnya- Maka

serigala menoleh kepadanya dan berkata, 'Siapakah (penolong)

baginya di hari sabu' dimana tidak ada baginya penggembala selain

aku?," Orang-orang berkata, "Maha suci Allah". Nabi SAW bersabda,

"sesungguhnya aku mempercayainya, dan Abu Baknr, serta Umar'"

Saat itu, tidak ada Abu Bakar dan Umar di tempat tersebut.

i r:jlrur
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3691,. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata: Aku
mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ketika aku sedang tidur, aku
melihat manusia ditampakkan kepadaku dan mereka mengenakan
kain. Diantara mereka ada yang mencapai kedua buah dadanya, dan
diantaranya ada yang lebih rendah daripada itu. Lalu (Jmar

ditampakkan kepadaku dan dia memakai kain yang ditariknya."
Mereka berkata, "Apakah takwilanmu wahai Rasulullah?,, Beliau
menjawab, "Agama."
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3692. Dari Miswar bin Makhramah, dia berkata, "Ketika Umar

ditikam maka dia pun merintih kesakitan. Ibnu Abbas berkata

kepadanya ---dan dia menganggapnya panik-, 'Wahai Amirul
mukminin, jika itu yang dimaksud, sungguh engkau telah bersahabat

dengan Rasulullah SAW dan engkau memberikan yang terbaik dalam

persabatan dengannya. Kemudian engkau berpisah dengannya dan

beliau dalam keadaan ridha kepadamu. Lalu engkau bersahabat

dengan Abu Bakar dan memberikan yang terbaik dalam persahabatan

dengannya. Setelah itu engkau berpisah dengannya dan dia dalam

keadaan ridha padamu. Engkau bersahabat dengan sahabat-sahabat

mereka dan engkau memberikan yang terbaik dalam persahabatan

dengan mereka. Jika engkau berpisah dengan mereka sungguh engkau

akan meninggalkan mereka dalam keadaan ridha kepadamu'. Umar

berkata, 'Apa yang engkau sebutkan mengenai persahabatan dengan

Rasulullah SAW dan keridhaannya, sesungguhnya itu hanyalah

karunia dari Allah yang Dia berikan kepadaku. Adapun yang engkau

sebutkan mengenai persahabatan dengan Abu Bakar dan

keridhaannya, sesungguhnya ia hanyalah karunia Allah yang Dia
berikan kepadaku. Sedangkan yang engkau lihat berupa kerisauanku,

sesungguhnya disebabkan dirimu dan sahabat-sahabatmu. Demi Allah,
sekiranya aku memiliki emas sepenuh bumi, sungguh aku akan

menjadikannya sebagai penebus dari adzab Allah Azza Wajalla,
sebelum aku melihatnya'."

Hammad bin Zaid berkata, Ayyub menceritakan kepada kami,

dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas, "Aku masuk menemui

LJmar", sama seperti di atas.
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3693. Dari Abu Musa RA, dia berkata, "Aku pemah bersama
Nabi SAW di salah satu kebun Madinah. Seorang laki-laki datang dan

minta dibukakan. Nabi SAW bersabda, 'Bukalah untuknya dan

berilah dia kabar gembira berupa surgq'. Aku membuka untuknya
dan ternyata dia adalah Abu Bakar. Maka aku memberinya kabar

gembira tentang apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Dia pun
memuji Allah. Kemudian seorang laki-laki datang dan minta
dibukakan. Nabi SAW bersabda, 'Bukalah untulcnya dan berilah dia
knbar gembira berupa surga'. Aku membuka untuknya dan ternyata

dia adalah Umar. Maka aku memberinya kabar gembira tentang apa

yang disabdakan Rasulullah SAW. Dia pun memuji Allah. Kemudian

seorang laki-laki minta dibukakan. Beliau bersabda kepadaku,
'Bukalah untuknya dan berilah dia kabar gembira berupa surga atas

musibah yang menimpanya'. Teryata dia adalah Utsman. Aku
mengabarkan kepadanya apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Dia
pun memuji Allah kemudian berkata, 'Allah Maha Penolong'."
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3694. Dari Abu Aqil Zuhrah bin Ma'bad, bahwasanya dia

mendengar kakeknya Abdullah bin Hisyam berkata, "Kami pernah

bersama Nabi SAW dan beliau memegang tangan Umar bin

Khaththab."

Keterangan Hadits:

(Bab Keutamaan (Jmar bin Khaththab) Yakni Umar bin

Khaththab bin Nufail bin Abdul lJzza bin Riyah bin Abdullah bin

Qarth bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Nasabnya

bertemu dengan nasab Nabi SAW pada Ka'ab. Jumlah bapak antara

keduanya hingga Ka'ab selisih satu orang. Berbeda halnya dengan

Abu Bakar Ash-Shiddiq. Jumlah bapak antara Nabi SAW dengan

Ka'ab adalah tujuh orang. Sementara jumlah bapak antara Umar

dengan Ka'ab adalah delapan orang. Ibu Umar adalah Hantamah binti

Hasyim bin Al Mughirah, putri paman Abu Jahal dan Harits, dua putra

Hisyam bin Mughirah. Dalam riwayat Ibnu Mandah disebutkan bahwa

dia adalah punti Hisyam, saudara perempuan Abu Jahal. Namun, hal

ini adalah kesalahan saat penyalinan naskah, seperti disebutkan oleh

Ibnu Abdil Barr dan selainnya.

(Abu Hafsh Al Qurasyi Al Adawi). Mengenai kunyah-nya, maka

dalam Sirah Ibnu Ishaq dikatakan bahwa Nabi SAW yang

memberinya. Adapun Hafshah adalah anaknya yang paling tua'

Sedangkan laqab (gelar)nya adalah "Al Faruq" menurut kesepakatan

ulama. Dikatakan bahwa yang pertama memberi gelar demikian

adalah Nabi SAW. Pendapat ini diriwayatkan Abu Ja'far bin Abi

Syaibah dalam Tarikh-nya dari Ibnu Abbas dari Umar. Demikian juga

Ibnu Sa'ad menukilnya dari hadits Aisyah. Dikatakan pula, bahwa

yang memberi gelar demikian adalah Ahli Kitab. Pendapat ini dikutip

Ibnu Sa'ad dan Az-Zuhi. Pendapat lain 
-sebagaimana 

dinukil oleh
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Al Baghawi- mengatakan bahwa yang memberi gelar tersebut adalah

Jibril AS.

Dalam bab ini,lmam Bukhari menyebutkan 16 hadits, yaitu:

Pertama, hadits Jabir yang mencakup tiga hadits. Hadits ini
dinukil Imam Bukhari dari Abdul Aziz bin Majisyun seperti dalam

riwayat Abu Dzar. Adapun periwayat selainnya tidak mencantumkan

kata 'bin'. Nama lengkapnya adalah Abdul Azizbin Abdullah bin Abi
Salamah Al Madani. Majisyun adalah gelar kakeknya. Hanya saja

gelar ini kemudian digunakan oleh anak-anak keturunannya.

Kebanyakan periwayat menukil hadits ini dari Ibnu Majisyun

dengan redaksi, "Muhammad bin Al Munkadir menceritakan kepada

kami". Akan tetapi Shalih bin Malik menukil dari Ibnu Majisyun

dengan redaksi, "Dari Humaid dari Anas." Riwayat Shalih ini dikutip
oleh Al Baghawi dalam kitabnya Al Fawa'id. Barangkali Abdul Aziz
menerima hadits ini dari dua syaikh (guru). Kemungkinan ini
dikukuhkan oleh sikapnya yang hanya menyebut kisah istana pada

hadits Humaid. At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban,

meriwayatkan pula melalui jalur lain dari Humaid, seperti yang telah

disebutkan.

liJb g.i af; :W!)ur\i1 bg thit'd;S o=f, (Aku metihat diriku

masuk surga. Maka aku melihat Rumaisha' istri Abu Thalhah). Dia
adalah Ummu Sulaim. Ar-Rumaisha' adalah sifatnya karena ada

ramsh (kotoran mata) yang ada di matanya. Nama sebenamya adalah

Sahlah. Ada pula yang berpendapat namanya adalah Rumailah.

Sebagian lagi mengatakan selain itu. Dikatakan bahwa Rumaisha'

adalah namanya, dan dinukil dengan lafazh Ghumaisha', tapi pendapat

lain mengatakan ia adalah nama saudara perempuannya, yaitu Ummu

Haram. Abu Daud berkata, "Ia adalah nama saudara perempuannya

sesusuan yang bemama Ummu Sulaim." Menurut Ibnu At-Tin,
mungkin saja ia adalah istri Abu Thalhah yang lain.

'zi-3." U*t3 (Aku mendengar gerakan). Kata khasyafatan sama

dengan kata harakatan, baik dari segi makna maupun pola kata.
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Dalam riwayat lmam Ahmad disebutkan, Gb ry (Aku mendengar

suara). Abu Ubaid berkata, "Al Khasyafah adalah suara yang tidak

keras. Dikatakan bahwa asalnya adalah suara ular merayap." Adapun

makna yang dimaksud oleh hadits adalah bunyi yang terdengar dari

langkah-langkah kaki.

iy-,. rS,Jui l.ii' F tiil 1,1t" bertanya, "siapakah ini?" Dia

menjawab, "Ini adalah Bilal"). Hadits ini telah disebutkan pada

pembahasan shalat malam dari hadits Abu Hurairah RA.

a* !,9fr6 ctf:: (Aku metihat istana di halamannya terdapat

seorang perempuan). Dalam hadits Abu Hurairah sesudahnya

disebutkan 7,E Jl,tb'g 6eaang berwudhu di samping istana).

Sementara dalam hadits Anas yang dikutip lmam At-Tirmidzi

disebutkan,65 q f (Istana yang terbuat dari emas).

'Jt-i| ttii 'iJ |dit (Aku berkata, "Milik siapa ini? " Maka dia

menjawab). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, "Mereka

menjawab." Secara lahiriah yang ditanya adalah Jibril atau malaikat

lain. Imam Bukhari menukil kisah ini secara tersendiri dalam

pembahasan tentang nikah dan takwil mimpi dari jalur lain dari Ibnu

Al Munkadir.

'git'-:S'iS (Aku teringat kecemburuanmu). Dalam riwayat

yang terdapat pada pembahasan tentang nikah disebutkan, bf oi:ttj
'*i-;'..fY ,l #-'C'^*ii 1ltt" ingin memasukinya, dan ridak ada

yang menghalangiku kecuali pengetahuanku akan kecemburuanmu).

Dalam riwayat Ibnu Uyainah dari Ibnu Al Munkadir dan Amr bin

Dinar, dari Jabir -sehubungan dengan kisah terakhir ini- disebutkan,

4., ry r:y'i;r.,'d35,i*? yg" lP y.a17 zzJ'C;s 6t "
masuk surga, lalu aku melihat istana yang terdengar keramaian di
dalamnya. Aku bertanya, 'Milik siapa ini?' Dikntakan, 'Milik

Umar'.).
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Dalam hadits Abu Hurairah disebutkan bahwa Umar RA
menangis. Lalu akan disebutkan pada pembahasan tentang nikah dari

Abu Hurairah RA dengan lafazh, 6)har d.'#j'# e (Umar

menangis dan dia di majlis\. Adapun maksud, "Demi bapakku dan

ibuku", yakni aku menjadikan keduanya sebagai tebusan bagimu.

Ibnu Baththal berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan

-yang membolehkan- menetapkan hukum bagi seseorang

berdasaskan apa yang diketahui dari tabiatnya." Dia juga berkata,

"Tangisan Umar tersebut ada kemungkinan karena gembira, dan

mungkin juga karena rindu, atau rasa takut."

Dalam riwayat Abu Bakar bin Ayyasy dari Humaid terdapat

tambahan, ur: flllr ,;.r3-i 
"SJj \i!-t:11 ii'r ,g'li |b ,'*')ui ltlmar

berkata, 'Bukanknh Allah mengangkat (derajatlar) kecuali karena

engkau? Bukanknh Allah memberi hidayah kepadaku kecuali karena

engkau?'). Riwayat ini kami nukil dalam kitab Fawa'id Abdul Aziz Al
Harbi melalui jalur di atas. Namun, ia termasuk tambahan yang ganjil.

Kedua, hadits Abu Hurairah RA semakna dengan hadits

sebelumnya. Imam Bukhari hanya menyebutkan bagian yang

berkenaan dengan mimpi melihat seorang perempuan di samping

istana. Lalu diberi tambahan, brfi'4'i'^fP'o'Fn ;;11 $a (Mereka

berkata, 'Milik Umar'. Aku pun teringat kecemburuannya maka aku

berbalik pergi).

Hadits ini menerangkan sikap Nabi SAW yang senantiasa

menjaga hubungan persahabatan. Selain itu jugu menerangkan

keutamaan Umar bin Khaththab.

Adapun kata, "berwudhu" dapat dipahami dari dua segi.

Pertama, dipahami sebagaimana makna zhahirnya, dan keberadaan

wanita itu sedang berwudhu tidak bisa diingkari karena mimpi
tersebut te{adi pada masa berlaku taklif (beban syariat). Mengenai

surga, meski tidak ada taklif di dalamnya, maka yang demikian

berlaku pada masa istiqrar (menetap/mapan). Bahkan makna zhahir

FATTIUL BAARI - 5O3



lafazh,'berwudhu di samping istana', menunjukkan wanita itu berada

di luar istana tersebut. Kedua, dipahami bukan dalam arti yang

sebenarnya. Mimpi tidak selamanya dipahami secara hakikatnya

bahkan senantiasa mengandung takwil. Maka makna 'berwudhu' di

sini adalah dia selalu menjaga ibadah saat di dunia. Atau maksud 'dia

berwudhu' adalah menggunakan air untuk mencuci badan, yakni

dipahami menurut pengertian bahasa. Hanya saja kemungkinan ini

cukup jauh dari kebenaran.

Ibnu Qutaibah mengemukakan pandangan yang cukup ganjil

-dan 
pendapat ini diikuti pula oleh Al Khaththabi- dia mengklaim

bahwa kalimat, "dia berwudhu", merupakan kesalahan yang dilakukan

oleh penyalin naskah, karena yang sebenarnya adalah "wanita

syauhaa"'. Namun, dia tidak mendukung klaim ini dengan dalil

apapun selain anggapan bahwa di surga tidak mungkin ada wudhu

karena di dalamnya tidak ada lagi amal perbuatan. Tapi ketidaktahuan

mengenai maksud suatu berita tidak menjadi alasan untuk

menyalahk an huffaz h (ahli hadits).

Selanjutnya, Al Khaththabi menukil pernyataan ahli bahasa

dalam menafsirkan makna syauhaa'. Ada yang mengatakan bahwa

maknanya adalah 'yang bagus (cantik)'. Pendapat ini dia nukil dari

Abu Ubaidah. Namun, kata itu bermakna demikian jika disifatkan

kepada kuda. Al Jauhari berkata jika kata tersebut dinisbatkan kepada

kuda maka merupakan sifat yang terpuji, karena artr syauha' adalah

yang lebar mulutnya, sehingga sifat ini sangat bagus dimiliki kuda.

Namun, jika dinisbatkan kepada wanita, maka artinya adalah 'wanita

yang jelek rupanya'. Demikian ditegaskan Ibnu A1 Arabi dan

selainnya." Pernyataan Al Khaththabi ditanggapi oleh Al Qurthubi,
hanya saja dia mengarahkan tanggapannya itu kepada Ibnu Qutaibah.

Ibnu Qutaibah berkata, "Kata tatawadhdha' (berwudhu) diganti

dengan kata syauhaa'." Kemudian dia menukil pendapat bahwa kata

syauhaa' dapat bermakna 'wanita yang buruk rupa' dan bisa pula

bermakna 'wanita yang cantik'. Menurut Al Qurthubi, berwudhu pada

hadits ini dimaksudkan untuk menambah kecantikan dan bukan untuk
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kebersihan, karena di surga tidak ada kotoran maupun hal yang

menjijikkan.

Imam Bukhari akan menyebutkan kembali hadits ini pada

pembatrasan tentang takwil mimpi pada bab "Wudhu dalam Mimpi."
Dengan demikian, batallatr apa )xang dikhayalkan oleh Al Khaththabi.

Pada hadits ini terdapat keutamaan Ar-Rumaisha'. Dia

senantiasa menjaga ibadahnya Pernyataan ini dinukil Ibnu At-Tin,
tetryi masih perlu diteliti lebih lanjut.

Ketiga, hadits Hamzah dari bapaknya tentang mimpinya Nabi

SAW minum susu. Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari dari

Muhammad bin Shalt Abu Ja'far Al Asadi. Dia tidak memiliki riwayat

dalam Shahih Bukhari selain hadits ini. Imam Bukhari memiliki guru

lain yang bernama Muhammad bin Shalth, yang biasa dipanggil Abu

Ya'la- Dia berasal dari Bashratr. Abu Ya'la lebih senior daripada Abu
Ya'la dan lebih dahulu menekuni perihal periwayatan.

-#r 4- U.;' (Atru minum, yakni susu). Demikian dinukil

Imam Bul*lari secara ringkas. Pada pembahasan tentang takwil mimpi

akan disebutkan dari Abdan dari Ibnu Al Mubarak, ?td.rf iiVU Si E
'ti U. Ji ;/ (Ketika aht sedang tidur, diberikan kepadaku segelas

stsu, mala ,l* *r*frum darinya). Maksudnya, minum dari susu

tersebut.

'o-il, 4yf up gtingga aht melihat kepuasan). Dalam riwayat

AMan disebutkan, "Hingga sesungguhnya aht... " Kalimat 'melihat

kepuasan' dalam kalimat ini merupakan kata isti'arah (kata yang

digunakan bukan dalam arti yang sebenamya). Seakan-akan ketika

'kqluasan' ini dianggap sebagai jism (materi), maka ditambahkan

kepadanya sifat khusus materi, yaitu terlihat. Adapun pengguna an

kata kerja dalam bentuk mudhari' (waktu sekarang) pada kata,

anzhuru (aku melihat), meskiptm hal itu sudah berlalu, adalatr untuk

menghadirkan kembali gambaran peristiwa tersebut kepada

penderrgr. Kata anzhuru menguatkan pandangan bahwa yang
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dimaksud oleh kata araa (yang tercantum dalam riwayat pada

pembahasan tentang ilmu) adalah melihat dengan mata kasat, bukan
berarti mengetahui.

-$;Gbi ,t' "ti- q# u1@ada kukulu atau kuku-kukuku).

Keraguan ini berasal dari periwayat. Dalam riwayat Abdan
disebutkan, "Dari latku-kukuku", tanpa ada keraguan. Demikian juga

dalam riwayat Uqail pada pembahasan tentang ilmu. Hanya saja ia
mengatakan, " P ada kuku-kukulat "

; ati j (Kemuaian alru memberikan kepada Umar). Dalam

riwayat Abdan disebutkan, # U tS j (Kemudian aku memberiknn

sisaku), yakni kepada Umar. Sementara 9lT" riwayat Uqail .p"!1
pembahasan tentang ilmu disebutkan, .lt-hltJt ,f 'fr ,P'#i "i

(Kemudian aku memberikan sisaht kepada Umar bin Khaththab).

;j:ir i,Srii S'tl\i 6 lUereka berkata, "Apakah penah,vilanmu?"

Beliau menjawab, "Ilmu"). Jika dibaca 'al ilma'maka artinya aku
menakwilkan dengan makna ilmu. Sedangkan bila dibaca 'al ilmu',
maka artinya yang dimaksud dengannya adalah ilmu. Dalam kitab
Juz'u Al Husain bin Arafah disebutkan melalui jalur lain dari Ibnu

I-Imar, tlJ.-rii'at}lU'cj*j,c\ar uL ,ir isvi qiSr iljr li; $ut]a
'€*1'ir-6 , ';L lOia berkata: Mereka berkata, 'Mal<sudnya adalah

ilmu yang diberiknn Allah kepadamu hingga memenuhimu dan

bahkan lebih, lalu kelebihan itu diambil oleh Umar' Beliau
menjawab, 'Kalian benar'.) Sanad hadits ini lemah. Seandainya hadits

ini akurat, maka dipahami bahwa sebagian mereka menakwilkan
mimpi tersebut dan sebagian lain bertanya langsung kepada

Rasulullah SAW. Alasan penalcwilan ini adalah kesamaan antara susu

dan ilmu dalam manfaat keduanya yang sangat banyak, serta keadaan

keduanya yang menjadi sebab kebaikan. Susu adalah konsumsi badan

sedangkan ilmu adalah konsumsi ruhani.
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Hadits ini mengandung keutamaan lJmar, dan bahwa mimpi
tidak mesti dipahami sebagaimana lahiriahnya 

-meskipun 
mimpi

para nabi terrnasuk w*yu-, tetapi sebagian dipahami sebagaimana

makna lahiriahnya dan sebagian lagi ditakwilkan. Hal ini akan

dijelaskan lebih detail pada pembahasan tentang takwil mimpi.

Maksud 'ilmu' pada hadits di atas adalah ilmu tentang skategi
mengatur manusia berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulullatr

SAW- Umar diberi kekhususan dalam hal ini, karena masa

khilalahnya yang cukup panjang dibanding masa Abu Bakar. Begitu
juga kese,pakatan manusia untuk menaatinya dibanding Utsman. Masa
pernerintahan Abu Bakar cukup singkat dan tidak banyak terjadi
penaklukan )ang merupakan sebab utama percekcokan. Meski
demikiaq Umar mengatur urusan umat dalam hal itu 

-meski 
masa

pernerintahannya dernikian lama- sehingga tidak seorang pun

menyelisihinya Perlrrasan kekuasaan semakin bertambah di masa

Utsrnan dan muncul pula berbagai pendapat yang beragam. Tidak ada

keutuhan kepatuhan manusia sebagaimana yang terjadi pada masa

Umar. Maka timbullatr fitnah yang menyebabkan pembunuhan

Utsman RA. Kemudian Ali tampil memegang tampuk khilafah, tetapi
perselisihan dan fitnah semakin meluas.

Keempat, hadits Ibnu Umar tentang mimpinya Nabi SAW
menimba air. Hadits ini telah dibahas pada bab "Keutamaan Abu
Bakar."

lnam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari llbaidillah bin Umar
Al Umari. Adapun Abu Bakar bin Salim, adalah putra Abdullah bin
Umar. Abu Bakar bin Salim dan ubaidillah masih tergolong satu

level. Kduanya berasal dari Madinah dan termasuk tabi'in junior.

Sementara Abu Salim termasuk tabi'in senior dan termasuk ahli fikih
yang tujuh. Abu Bakar bin Salim tidak memiliki riwayat dalam Shahih
Bukhari selain di ternpat ini. Dia dinyatakan tsiqah (terpercaya) oleh
Al ljli. Para ulama tidak mengenal periwayat darinya selain Ubaidillah
bin Umar yang disebutkan di atas. Riwayat-Riwayat Abu Bakar hanya
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dinukil oleh Imam Bukhari sebagai mutaba'ah (iwayat pendukung).
Hadits ini telah disebutkan dari jalur Az-Zuhi dari Salim.

:S i:(Timba baknrah). Riwayat yang masyhur menyebutkan

dengan kata bakarah, sementara sebagian menukil dengan kata
tsalrnrah. Kata tersebut boleh dibaca balcrahjika timba itu dinisbatkan
kepada unta betina muda, yakni timba yang biasa digunakan memberi
minum unta tersebut. Adapun bakarah, maksudnya adalah kayu
bundar yang digunakan untuk menggantung timba,

"'*t;:jt'09 
U.;a, ,-;* i.t'Sri ltunu Jubair berkata, "Al Abqari

adalah itaaq az-zaraabi). Pemyataan ini dinukil melalui sanad yang
maushul oleh Abd bin Humaid. Demikian juga kami riwayatkan pada

l<ttab Shifat Al Jannah karya Abu Nu'aim, dari Abu Bisyr, dari Sa'id
bin Jubair, dia berkata tentang firman Allah, ;* ,i;t ,P W l;511

:9'€Fj (Mereka berteleknn pada rafraf dan abqari yang indah).

Rafraf adalah taman-taman surga dan abqari adalatr zaraabi
(permadani).

Dalam riwayat Al Ashili dan Karimah serta sebagian naskah dari
Abu Dzar disebutkan, "Ibnu Numair berkata", dan maksudnya adalah
Muhammad bin Abdullah bin Numair (guru Imam Bukhari pada

riwayat di atas). Masalah ini akan dijelaskan lebih detil pada
pembahasan tentang takwil mimpi.

Maksud 'al itaaq'adalatr 'yang bagus'. Sedangkan zarabi adalah

bentuk jarnak dari kata zaribah yang artinya permadani besar lagi
mewah. Dalam krtab Al Masyariq disebutkan, "Al Abqari adalatr yang

unggul dan tidak satupun melebihinya." Abu Umar berkata, "Abqari
bagi suatu kaum adalah pemimpin, pengayom, dan pemuka mereka."
Sementara Al Farra' berkata, "Al Abqari adalah penghulu, bila
dinisbatkan kepada hewan, maka artinya yang paling bagus di
antaranya, dan bila dinisbatkan kepada permadani maka artinya yang
paling mewah."
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Menurut sebagian ulama, kata ini dinisbatkan kepada abqar,

yakni tempat di pedalaman. Ada lagi yang mengatakan ia adalah

kampung tempat pembuatan kain yang sangat indah dan menawan.

Pendapat lain mengatakan ia dinisbatkan kepada negeri yang dihuni
jin. Orang-orang Arab menggunakannya sebagai permisalan sesuatu

yang agung. Pernyataan ini dikemukakan oleh Abu Ubaidah. Ibnu

Atsir berkata, "Orang-orang Arab apabila melihat sesuatu yang aneh

dan sulit dilakukan, atau sesuatu yang agung, maka mereka

menisbatkan kepadany4 sera)na mengatakan,'Abqari'. Kemudian

penggunaannya semakin meluas hingga digunakan untuk pemimpin

besar."

Selanjutnya 
-sebagaimana 

biasanya- Imam Bukhari
rnemperluas pembatrasan hingga menyebutkan sifat zarabi yang

tercantum dalam Al Qur'an, )"akni firman-Ny4 ieji#tntrjj (Oan

permadani-permadani yang banyak).

;;-'J'6t (Yahya berkata). Dia adalah Ibnu Ziyad Al Farra'. Dia

menyebutkan pemyataan ini dalarn kitabnya Ma'ani Al Qur'an. Al
Karmani mengira yang dimaksud adalah Yahya bin Sa'id Al
Qaththan. Oleh karena itu, dia menegaskan de,mikian dan berdalih

bahwa hadits tersebut dinukil dari jalur Yabra bin Sa'id, seperti

disebutkan pada bab "Keutamaan Abu Bakar."

4r-lUt (P ermadani-p ennadani). Thanafis adalah bentuk j amak

dari kata thanfas ah, artinya bisath (permadani).

"rW { (Uemtltki butu-bulu). Khamlsamadengan ahdab, yakni

bulu-bulu halus di permukaan pennadani- Adapun kata raqiq (tipis),

artinya tidak kasar.

i:S,fr jr;; 1U"tts uts ah furmabta banyak). Ini adalah lanj utan

ucapan Yahya bin Ziyad,.

Kelima, hadits Sa'ad bin Abi Waqqash tentang wanita-wanita
yang sedang berbicara dengan Nabi SAW. Hadits ini diriwayatkan
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Imam Bukhari dari Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid, (yakni

Putra Al Khaththab). Dalam sanad-nya terdapat empat tabi'in secara

beruntun, dua di antaranya masih satu tingkatan, yaitu Shalih bin
Kaisan dan Ibnu Syihab, dan dua lagi masih berdekatan, yakni Abdul
Hamid dan Muhammad bin Saad. Semuanya berasal dari Madinah.

",-"r,{'r;,rr"ii.ui yht e !, Jyi,P iH' 'i # iiiir,'
,;J-F ([Imar meminta izin pada Rasulullah SAW, dan di sisi beliau

SAW terdapat wanita-wanita Quraliy). Wanita-wanita itu adalah istri-
istri beliau SAW. Ada juga kemungkinan ada wanita-wanita lain
bersama mereka. Namun, kata yastaktsirnahu (menuntut banyak

darinya), mendukung pendapat yang pertama. Maksudnya, mereka

menuntut beliau SAW untuk memberi nafkah mereka.

Menurut Ad-Dawudi bahwa yang dimaksud adalah; mereka

banyak berbicara di sisi beliau SAW. Namun, penakwilan ini tertolak
oleh pernyataan tekstual dalam hadits Jabir yang dikutip Imam

Muslim, bahwa mereka menuntut pemberian nafkah.
i. o tt.o ",* * "riqtttti i)tb (Suara-suara mereka lebih tinggi daripada

suara beliau SAIV).Ibnu At-Tin berkata, "Kemungkinan peristiwa ini
terjadi sebelum turun larangan meninggkan suara melebihi suara

beliau SAW, atau demikian itu merupakan tabiat mereka." Ulama
selainnya berkata, "Kemungkinan suara tinggi itu dihasilkan oleh

keserempakan suara mereka. Bukan berarti suara masing-masing

mereka lebih tinggi dari suara beliau SAW." Pemyataan ini masih

perlu ditinjau lebih lanjut. Ada pula yang berpendapat bahwa ada

kemungkinan di antara mereka terdapat orang yang memiliki suara

keras. Atau larangan tersebut berlaku bagi laki-laki, sedangkan bagi

mereka hanya bersifat lebih utama. Atau mereka bersengketa sehingga

mereka meninggikan suara tanpa sengaja. Atau mereka merasa yakin

Nabi SAW akan memakluminya.

'+?s O;,*1 (Semoga Atlah membuatmu tertawa sepanjang

usiamu). Umar tidak bermaksud mendoakan Nabi SAW agar banyak
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tertawa. Namun, yang dimaksud adalatr konsekuensinya, yaitu rasa

gernbira. Atau menafikan lawanny4 yaitu kesedihan.

,# (Apakah kalian segan kepadala). Kata ini berasal dari kata

haibah ftewibawaan). Maksudnya, apakah kalian menghormatiku.
, ,.- t -.b)i.ij -Eii t !i (Engknu lebih keras dan kasar). Secara implisit,

Nabi SAW memiliki pula sifat dasar tersebut. Hal ini bertentangan

dengan firman Allah Surah AIi 'Imraan [3] ayat 15g, YXi *; * ii
3JJ:r'e ,Hll /ir 6"firanya kamu bersikap keras lagi berhati

lrnsar, tentulah merekn menjauhkan diri dari sekelilingmu.).

Sesungguhnya ayat ini menunjukkan batrwa beliau SAW tidak keras

dan tidak pula kasar. Sebagai jawaban dikatakan; ayat ini hanya

menafikan sifat tersebut sebagai sesuafu yang senantiasa menyertai
diri beliau sAw. sedangkan hadits tersebut tidak membicarakan sisi
ini, bahkan mengulas sifat dasar yang terkadang timbul saat-saat

tertentu, seperti ketika mengingkari kemungkaran.

Menurut sebagian ulam4 kata 'lebih keras' bukan dalam rangka
perbandingan, bahkan malananya adalah keras. Namun, pernyataan ini
tertolak karena lafazh tersebut sangat tegas menyebutkan
perbandingan. Nabi SAW tidak pernah menghadapi seseorang dengan

sesuatu yang tidak disukainya, kecuali berkenaan dengan hak-hak
Allah. Sementara Umar sangat antusias mencegah hal-hal yang

makruh secara mutlak dan menuntut pelaksanaan hal-hal yang sunah.

Oleh karena itu, wanita-wanita tersebut berkata demikian kepadanya.

ytliit i.t 6-W4(Tenanglah wahai putra Al Khaththab).para ahli

batrasa berkata, "Apabila dibaca 'ayyuhan ', maknanya Janga.,
memulai pembicaraan sebelum kami', sedangkan bila dibaca
'ayyuha', artinya berhentilah dari pembicaraan yang kita ketahui
bersama. Adapun kata'iihin'artinya ceritakan kepada kami apa yang

engkau kehendaki. Kemudian kata'iihi', artinya teruskanlah apa telah
engkau katakan kepada karni.
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Dalam riwayat kami disebutkan dengan lafazh'a1ryuhan'. Tapi
Ibnu At-Tin menyebutkan bahwa dia mendapati riwayat dengan kata
'ayyuha '. Menurutn5a, artinya adalah berhentilatr mencaci mereka'.

Ath-Thaibi berkata '?erintah ati Rasulullah SAW
adalah suatu keharusan pada tataran minimal. Jika dilebihkan darinya,
maka masuk kategori perbuatan yang terpuji. Seakan-akan sabda

beliau SAW, 'iihi' adalah anjuran beliau kepada Umar untuk lebih
menekankan penghorrratan dan pengagungan kepadanya. Oleh karena

itu, beliau mengiringi dengan sabdany4 'Demi Yang jiwaku berada di
tangan-Nya...' Kalimat ini memberi asumsi bahwa beliau ridha
dengan perkataan Umar dan memuji perbuatannya.

$i llatan). Yakni jalan yang luas. Sedangkan kata qaththu

(sama sekali) berfungsi untuk menguatkan penafian.

|*i'* t*l OL ,l (Melainkan ia menempuh jalan selain jalan

yang engkau lalui). Ini adalah keutamaan besar bagi Umar bin
Khaththab dan berindikasi bahwa syetan tidak memiliki kekuasaan

atasnya. Akan tetapi hal ini tidak berkonsekuensi adanya sifat
ma'shum pada dirinya. Karena hadits tersebut hanya menyebutkan

sifat syetan yang meng[indar untuk menempuh jalan yang sama. Hal
itu tidak mencegah syetan menimbulkan bisikan-bisikan menurut
kemampuan yang dapat dilakukannya

Kalaupun dikatakan, ketidakmarrpuan syetan menimbulkan
bisikan-bisikan dapat diambil dari makna implisit, dimana jika syetan

tidak bisa menempuh jalan yang dilalui Umar, tentu lebih tidak
mungkin lagr bagrnya untuk menimbulkan bisikan-bisikan, karena

perbuatan ini menglraruskan syetan lebih dekat kepadanya. Maka
sangat mungkin dia telah dipelihara dari gangguan syetan. Hal ini
tetap saja tidak menetapkan adanya sifat ma'shum pada dirinya.
Karena sifat ini adalah wajib ada pada diri para nabi. Sementara pada

selain mereka hanya bersifat mungftin.
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Dalam hadits Hafshah yang dikutip Ath-Thabarani dalam kitab
At Ausath disebutkan, * j,'; $ljjJl i 1'#,ru I itilllJr li
(Tidaklah syetan bertemu Umar sejak masuk Islam melainkan ia

[syetanJ tersunglar dengan wajahnya ke tanah). Hal ini menunjukkan
kedudukan Umar yang sangat kokoh dalam agama. Sikapnya yang

senantiasa bersungguh-sungguh dan berada dalam kebenaran.

An-Nawawi berkata, "Hadits ini dipahami sebagaimana makna
zhahimya, bahwa syetan lari bila melihat Umar RA. Sementara Iyadh
berkata, 'Ada kemungkinan yang dimaksud hanya sekadar simbol,
bahwa Umar telah memisahkan diri dari jalan syetan dan menempuh
jalan yang benar, serta menyelisihi semua yang disukai syetan'.
Namun, kemungkinan pertama lebih tepat."

Keenam, hadits Abdullalr, "Kami senantiasa berada dalam
kemuliaan sejak Umar masuk Islam." Hadits ini dikutip Imam Bukhari
melalui Yatrya bin Sa'id Al Qaththan. Adapun Ismail yang disebut
dalam sanad-nya adalatr Ibnu Khalid, sedangkan Qais adalah Ibnu Abi
Hazim, dan Abdullah adalah Ibnu Mas'ud. Dalam riwayat Ibnu
Uyainah dari Ismail, seperti yang akan disebutkan pada bab "IJmar
Masuk Islam", penegasan mengenai hal tersebut.

'P'&i i:i;"pi $i6 (Kami senantiasa mulia sejak (Jmar masuk

Islam). Karena pada dirinya terdapat ketangguhan dan kekuatan dalam
urusan Allah. Ibnu Abi Syaibah dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari
jalur Al Qasim bin Abdurrahman, dia berkata: Abdullah bin Mas'ud
berkata, '"A'oi Cl,.j,;r t iitl .z:;j'ti.6lt ,t:H '*!;p3 u:,'# ilr-,1oe
'*'lri ,? iTrS #t J? (Islamnya (Jmar merupakan kemuliaan,

hij ra hnya merup akan kemenangan, dan p emerintahannya merup aknn
rahmat. Demi Allah, kami tidak dapat shalat di sekitar Ka'bah secara
terang-terangan hingga Umar masuk Islam).

Kronologis Islamnya Umar disebutkan secara panjang lebar
dalam riwayat Ath-Thabarani dari Al Qasim bin Utsman dari Anas,
diaberkata, )7"4'f *;?:) e q hr'rii ,,;;'.,Jt t|i7i ,* tf
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e *;i;u i:ry is"t;, !) U * q*13 $rtt V)J,ly&tt *i *'*
k is J?t'aps o';ss'of ;"ri ;,i ,'# 6-'fl ,,lri eV ej*t -itali
ltu o, t&\1r-, i>{l.,)i "pi';ol1,j6 ,d *, # itt 7u*a, keluar

sambil menyandang pedang. Lalu dia bertemu seorang laki-laki dari

bani Zuhrah 
-disebutkan 

kisah Umar masuk menemui saudarinya

dan pengingkarannya terhadap keislaman saudarinya bersama

suaminya Sa'id bin Zaid, serta kisah dia membaca surah Thaahaa

dan keinginannya masuk Islam- Khabbab keluar dan berkata,

'Bergembiralah wahai Umar, sungguh aku berharap doa Rasulullah

SAW menjadi mililcrnu, beliau telah berdoa; 'Ya Allah, muliakanlah

Islam dengan Umar atau Umar bin Hisyam).

Riwayat senada juga dikutip oleh Abu Ja'far bin Abi Syaibah

dalam kitabnya At-Tarikh dari hadits Ibnu Abbas. Lalu pada bagian

akhirnya disebutkan, "r{ku berkata, ,t.qt;rl trqJi e 1' 
'J'H6-

'tr-i #'nitv6 EU dj o:yi.;\t el;;'i ,99i ,11si :i,a:a,,t

t+L (Wahai Rasulullah, untuk apa sembunyi-sembunyi?' Kami pun

keluar dalam dua barisan; alru pada satu barisan dan Hamzah pada

barisan yang lain. Orang-orang Quraisy memandangi kami dan

mereka ditimpa kesusahan/kesedihan yang belum pernah mereka

alami sebelumnya). Riwayat ini dikutip juga oleh Al Bazzar dai
Aslam (mantan budak Umar) dari Umar secara panjang lebar.

Ibnu Khaitsamah menukil dari hadits Umar sendiri,
toi, " '-1[rr.^*rl r.!lJ

1rtL6,:,4t1'Wov t ;t:fr3*1tIi y iu',p lv ;y:'t'rl;;i
iyg,:i "fii ,o;-t?nr 6unggt h aku telah melihat diriku dan -saat itu- tak

ada yang masuk Islam bersama Rasulullah SAW kecuali 39 laki-laki.

Malra alru menggenapknn jumlah mereka menjadi 40 orang. Lalu

Allah menampakkan (menolong) agama-Nya dan memuliakan Islam).

Riwayat serupa dinukil Al Bazzar dari hadits Ibnu Abbas, dan dia

menyebutkan,',.;,'i-$,'U'#t uihr |!# Ct 6 6-,Jui "** ip
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(Jibril turun dan berkata, 'Wahai nabi culruplah bagimu Allah dan

bagi orang-orang yang mengilattimu dari kaum muloninin).

Dalam kitab Fadha'il Ash-Shahabah karya Khaitsamah,

disebutkan dari Abu Wa'il, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, lt J?j Jti

&ri)ll"li $'#; |&t y a' ,rp (Rasulullah SAW bersabda, 'Ya

Allah, teguhkanlah Islam dengan Umar). Dari hadits Ali sama seperti

itu, tetapi menggunakan lafazh, ';-ei lmuliakan).Demikian juga dalam

hadits Aisyah RA yang dikutip Al Hakim melalui sanad yang shahih.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar, i[]i "ti'"#1

# !y43i ot(i;;lt,A.'ri ft €\_,eiili,ri-ljt'-tu (yo Auah,

muliakanlah Islam dengan sebab laki-laki yang paling engkau cintai
di antara dua laki-laki; Abu Jahal atau Umar". Beliau berkata,
"Maka yang paling dicintai Allah adalah Umar."). At-Tirmidzi
berkata, "Hadits ini hasan shahih. " Saya (Ibnu Hajar) berkata bahwa
hadits ini di-shahih-kan pula oleh Ibnu Hibban. Namun, dalam sanad-
nya terdapat Kharijah bin Abdullah. Dia seorang periwayat yang

shaduq (dapat dipercaya) dan masih diperbincangkan. Akan tetapi
hadits tersebut memiliki pendukung, yaitu hadits Ibnu Abbas yang
dinukil juga oleh At-Tirmidzi, dan hadits Anas seperti telah saya

sebutkan di atas. Didukung pula oleh hadits dari jalur Aslam (mantan

budak Umar) dari Khabbab. Disamping itu, ia memiliki pendukung
lain berupa hadits mursal yang dikutip Ibnu Sa'ad dari Sa'id bin Al
Musayyab, dan sanad-nya shahih sampai kepadanya. Kemudian Ibnu

Sa'ad meriwayatkan pula dari hadits Shuhaib, dia berkata, ';r'nl"i il

4'{pt'.jielit ,:ot; #t )i lxetikn {Jmar masuk Islam maka kaum

musyrikin berkata, 'Merekn telah berimbang dengan kita). Riwayat
yang serupa telah diriwayatkan Al Bazzar dan Ath-Thabarani dari
hadits Ibnu Abbas.

Ketujuh, hadits Ibnu Abbas, "LJmar diletakkan di atas

usungannya, orang-orang pun berkerumun padanya." Yakni
mengelilinglnya dari segala aratr.
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:/f & * g't (Umar diletakkan di usungannya). Pada al<hir

bab "Keutamaan Abu Bakar" disebutkan, '# g)fit f g"4ti ;\
:i-f'e (sesungguhnya alcu berdiri bersama orqng-orang dan (Jmar

telah diletakkan di atas usungannya), yakni ketika dia meninggal

dunia. Kalimat terakhir adalah kalimat yang menerangkan keadaan

Umarbin Khaththab.

*i { Qo* ada yang mengejutkankn). Maksudnya, tidak ada

perkara yang membuatku kaget, yakni dia melihat Ali secara tiba-tiba.

. ., i..a..''-1e & g'f (Dfa memohon rahmat kepada Umar). Pada bab

"Keutamaan Umar" disebu&an, ?ttt ;!-1;l- :Jd (Beliau berkata,

'Semoga Allah merahmatimu ).
"r-ri (Lebih aht sukai'). Dalam pembicaraan ini disebutkan

bahwa Ali tidak meyakini ada orang yang memiliki amalan -saat itu-

melebihi amalan Umar. Ibnu Abi Syaibah dan Musaddad

meriwayatkan dari jalur Ja'far bin Muhammad dari bapaknya dari Ali
seperti perkataan di atas, dan sanad-nya shahih. Ia merupakan penguat

yang terhadap hadits Ibnu Abbas, tetapi sumbernya dari keluarga Ali
RA.

ilbti J (Bersama kedua sahabatmu). Kemungkinan yang

dimaksud adalatr kenyataan bahwa Umar dikubur di sisi keduanya,

atau mungkin juga kebersamaan di sini adalah proses setelatr

kematian, yaitu masuk surga. Adapun yang dimaksud kedua

sahabatnya adalah Nabi SAW dan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Adapun

kalimat, "Aku kira batrwa diriku", dalam riwayat di bab "Keutamaan

Abu Bakar" disebutkan 6 (4 $ {Xor"na alat seringkali

mendengar). Kata 'maa'pada kalimat ini sama dengan'maa' pada

firman Allah Surah Al A'raaf l7l ayat lO, o"t'j1:3 U y;Ji (,4mat

sedikitlah kamu bersyukur). Kebanyakan periwayat menukil dengan

lafazh,'CJi \, I yakni ditambahkan lafazh,' min', lalu dijelaskan
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bahwa maknanya adalah; sesungguhnya aku sering mendapati dari apa

yang aku dengar.

Kedelapan, hadits 'tegaklah/diamlah wahai Uhud',
penjelasannya telatr disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan

Abu Bakar.

Adapun Khalifatr yang disebutkan dalam sanad-nya adalah

Khalifah bin Khayyath. Muhammad bin Sawa' adalah As-Sadusi Al
Bashri. Imam Bukhari menukilnya di tempat ini dan pembahasan

tentang adab. Adapun Kahmas adalah Ibnu Al Minhal Sadusi Bashri.

Dia tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari selain di tempat ini.
Sedangkan Sa'id adalatr Ibnu Abi Arubah. Tapi semua itu tidak
tercantum dalam sebagian naskah Abu Dzar dan hanya menukil jalur
Yazidbin Zurai'.

ot:tze:, \1 6;-t-o \iA ti-,!tb 6i (TadaHah di atasmu kecuali

seorang Nabi, atau shiddiq, atau syahid). Pada bab "Keutamaan Abu
Bakar" disebutkan, ot:rkJi'd.*iA lJXb 6$ 1sesungguhnya yang

berada di atasmu adalah seorang nabi, dan shiddiq, dan dua syahid).
Maka kata'au' (atau) pada hadits di atas bermakna 'wawu' (dan).

Lalu kata 'syahlid' menunjukkan jenis. Kemudian sebagian mereka

menukil dengan lafazh,'V j -iyt'4 {S"oronS nabi, dan shiddiq,

atau syahid). Me,nurut sebagian ulama kata 'atau' dalam riwayat ini
bermakna 'dan'. Sebagian lagi mengatakan bahwa perubahan tersebut

untuk menunjukkan perbedaan keadaan. Karena dua sifat sebelumnya,

yakni nabi dan shiddiq telah ada saat itu, berbeda dengan sifat
syahadah (mati syahid), dimana ia belum terjadi saat pembicaraan

berlangsung.

Kesembilan, hadits Zaid bin Aslam dari bapaknya mengenai
pertanyaan Ibnu Umar tentang Umar bin Khaththab.

#'o--.t $* C"- (Umar -yaloi lbnu Muhammad-

menceritalran kepadaht). Dalan riwayat Harmalah dari Ibnu Wahab
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disebutkan, "LJmar bin Muhammad bin Zaidmenceritakan kepadaku",

yakni lbnu Abdullah bin Umar.
-. , ?.

;& 4"y.4 f.t|e;i'dL (Ibnu (lmar bertanya kepadaku

tentang sebagian urusannya, yaloi Umar). Maksudnya, Ib!, Umar

bertanya kepada Aslam (mantan budak Umar) tentang sebagian urusan

Umar.

'r:.Jr-|t r-; , 
j6i (Dia bertrata, "Alcu tidak melihat...").lni adalah

perkataan Ibnu Umar.

t!.tqi ltetih bersungguh-sungguh)- Kata tersebut berasal dari kata

jadda, yakni melakukan dengan sungguh-sungguh. Sedangkan kata

' aj w ad' berasal dari kata j uud, artinya pemurah.

,'J^_;', ^jl0?ttr k iJrt Jt-,i1t-l. (Setelah Rasulullah SAn.

Kemungkinan kata 'setelah' disini berkaitan dengan sifat dan tidak

menyinggung waktu, sehingga mencakup masa Rasulullah SAW dan

sesudahnya. Khusus pada masa Rasulullah SAW, timbul kemusykilan,

karena di sana terdapat Abu Bakar dan sahabat lain yang sangat

dermawan. Adapun masa sesudah Nabi SAW wafat, juga cukup

musykil, karena di sana terdapat Abu Bakar. Oleh karena itu, mungkin

dipahami bahwa yang dimaksud adalatr pada masa khilafah Umar bin

Khaththab.

Makna hadits; tidak ada seorzrng pun yang lebih sungguh-

sungguh dibanding Umar dalam menangani urusan, dan tak ada pula

yang lebih pemurah darinya dalam perkara harta. Namun, hal ini

berlangsung dalam masa tertentu, yakni masa khilafatrnya (Umar RA),

agar tidak termasuk di datamnya Nabi SAW dan Abu Bakar Ash-

Shiddiq.

o-Q:Jt # (Hingga selesai). Yatffri hingga akhir usianya.

Pandangan ini berdasarkan bahwa pelaku dalam kalimat itu adalah

IJmar, dan orang yang mengucapkannya adalah Ibnu Umar'

Sementara ada kemungkinan pelakunya adalah Ibnu Umar sendiri,
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yakni dia selesai menuturkan apa yang ada padanya berupa sifat-sifat
kesungguhan dan kedermawanan Umar bin Khaththab. Atas dasar ini,
maka yang mengucapkan kalimat itu adalah Nafi'.

Kesepuluh, hadits Anas, "Bahwa seorang laki-laki bertanya
kepada Nabi SAW tentang Kiamat." Laki-laki yang dimaksud adalah

Dzul Khuwaishirah Al Yamani. Sementara Ibnu Basykuwal
mengklaim bahwa dia adalatr Abu Musa Al Asy'ari atau Abu Dzar.
Kemudian dia menukil hadits ini dari Abu Musa, i?t lt ,S?j[ ,i;ji
'd '6A;-Ai ept 4 fnn berkata, 'wahai Rasulullah, seseorang

mencintai suatu kaum namun tidak bertemu mereka). Lalu dari Abu
Dzar, '4r'#-bi g";:-ti e?t4'"rrt )t J?;s-:'c,ti 1,ttcu

berlrata, 'Wahai Rasulullah, seseorang mencintai suatu kaum namun

ia tidak mampu mengerjakan seperti amalan mereka). Padahal
pertanyaan pada kedua hadits ini berkenaan dengan amalan.

Sedangkan pertanyaan pada hadits di atas berkenaan dengan hari
Kiamat. Maka hal ini menunjukkan perbedaan substansi hadits.

Pada pembahasan tentang adab akan disebutkan melalui jalur
lain dari Anas, bahwa orang yang bertanya tentang Kiamat adalah
Arab badui. Demikian juga dinukil Ad-Daruquthni dari hadits Abu
Mas'ud, bahwa Arab badui yang kencing di masjid berkata, ;r'i;J U

bersabda, "Apa yang engkau persiapkan untulcnya?"). Riwayat ini
menunjukkan bahwa yang bertanya tentang kiamat adalah orang Arab
badui yang kencing di masjid. Namun, pada pembahasan tentang

bersuci disebutkan bahwa yang bertanya adalah Dzul Khuwaishirah
seperti dikutip Abu Musa Al Madini di kitab Dala'il Ma'rifah Ash-
Shahabah. Penjelasan hadits ini akan dikemukakan pada pembahasan

tentang adab. Adapun maksud pencantumannya di tempat ini adalah

adanya penyebutan Abu Bakar dan Umar pada hadits Anas di atas

yang keduanya disejajarkan dalam hal amalan dengan Nabi SAW.
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Kesebelas, hadits Abu Hurairah RA yang diriwayatkan melalui

dua jalur.
, ",\,it3b itr'e)a-;:i r! * (Dari Abu Hurairah RA). Demikian

dikatakan murid-murid Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin

Abdurrahman bin Auf dari bapaknya dari Abu Salamah. Pemyataan

mereka diselisihi oleh Ibnu Wahab, dia berkata "Dari Ibrahim bin

Sa'ad melalui sanad seperti di atas dari Abu Salamah dari Aisyah."

Abu Mas'ud berkomentar, "Aku tidak mengetahui seorang pun yang

mendukung Ibnu Wahab dalam perkara ini. Adapun yang dikenal,

hadits itu dinukil melalui Ibrahim bin Sa'ad dari Abu Hurairah, bukan

dari Aisyah. Demikian juga yang dinukil Zakaiya bin Sa'idah dari

Ibrahim bin Sa'ad", yakni seperti dikutip Imam Bukhari melalui jalur

mu'allaq di tempat ini.

Muhammad bin Ajlan berkata, "Dari Sa'ad bin Ibrahim dari Abu

Salamah dari Aisyatr-" Riwayat ini dikutip Imam Muslim, At-
Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Abu Mas'ud berkata, "Versi ini cukup

masyhur dinukil dari Ibnu Ajlan. Mungkin Abu Salamah mendengar

hadits tersebut dari Aisyah dan dari Abu Hurairah sekaligus."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, substansi hadits ini dinukil juga

dalam hadits Aisyah sebagaimana dikutip Ibnu Sa'ad melalui Ibnu

Abi Atiq. Kemudian diriwayatkan dari Khafaf bin Aima' bahwa dia

shalat bersama Abdurrahrnan bin Auf, tiba-tiba ia mendengar Umar

berkata dalam khutbatr, ",,{ku bersaksi bahwa engkau diajak

berbicara."

ott"t;l (Muhaddatsun).Kataini adalah bentuk jamak dari kata

muhaddats. Para ulrma berbeda pendapat tentang maknanya.

Dikatakan bahwa maknanya, 'diberi ilham' menurut mayoritas ulama.

Mereka berkata *Al Muhaddats adalah laki-laki yang benar

dugaannya. Ia adalah orang yang dicampakkan dalam hatinya sesuatu

dari sisi malaikat. Maka keadaannya szlma seperti orang yang

diberitahu oleh orang lain tentang sesuatu." Makna ini dibenarkan

oleh Abu Ahmad Al Askari.
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Pendapat lain mengatakan, "Muhaddats adalah orang yang

terucap kebenaran dari lisannya tanpa disengaja." Ada pula yang

berpendapat, "Ia adalah orang yang diajak berbicara", yakni diajak
berbicara oleh malaikat namun tidak dalam lingkup kenabian.

Pengertian ini disebutkan dalam hadits Abu Sa'id Al Khudri dari Nabi
SAw. Adapun lafazlnya,'zi<rl'*St'dKJ,iu {o:r;i-'$ it J:it U,SA

y.4.s)b (Dikntakan, 'Wahai Rasulullah, bagaimana dia diberi

pemahaman/ilham?' Beliau bersabda,'Malaikat berbicara melalui
lisannya). Riwayat ini kami kutip dalam hitab Fawa'id Al Jauhari
dan dinukil oleh Al Qabisi serta yang lainnya. Ia didukung pula
keterangan dalam riwayat yang mu'allaq. Namun, ada kemungkinan
dikembalikan kepada makna yang pertama" yakni ia berbicara pada

dirinya meski tidak tampak baginya yang menyampaikan hal itu
kepadanya. Dengan demikian, kembali kepada makna ilham.

Ibnu At-Tin menafsirkan makna 'mufuaddats 'dengan arti firasat.
Dalam Musnad Al Humaidi setelah hadits Aisyatr disebutkan, .Z/
Muhaddats adalah orang diilhami kebenaran melalui lisannya."
Sementara dalam riwayat Imam Muslim dari Ibnu Wahab disebutkan,
'Yaitu orang-orang yang diberi ilham, yakni senantiasa tepat tanpa
masuk lingkup kenabian." Lalu dalam riwayat At-Tirmidzi dari
sebagian murid Ibnu Uyainah, "Muhaddatsun adalah orang-orang
yang diberi pemahaman." Dalam riwayat Al Isma'ili disebutkan,
"Ibrahim berkata 

-yakni Ibnu Sa'ad-, 'Kata muhaddats artinya

dimasukkan dalam hatinya." Pengertian ini didukung oleh hadits, llt o!

$i';e y 
",:.,#"p1r'Ji* 

(sesungguhnya Allah menjadikan

kebenaran pada lisan Umar dan pada hatinya). Imam At-Tirmidzi
meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar, Imam Ahmad dari hadits Abu
Hurairah, dan Ath-Thabarani dari hadits Bilal. Lalu dikutip dalam
kitab Al Ausath dari hadits Muawiyah dan dalam hadits Abu Dzar
yang diriwayatkan Imam Ahmad serta Abu Daud dengan lafazh,"Dia
mengucapkannya", sebagai ganti lafazh, "Dan pada hatinya", riwayat
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ini di-shahih-kan oleh Al Hakim. Demikian juga dikutip Ath-

Thabarani di kitab Al Ausath dari hadits Umar.

rf,-, "o-o i-rt *rl F.ie"Si 5rj (Zakariya bin Abi Za'idah

*"no*bohknn dari Sa'ad). Dia adalah Ibnu Ibrahim yang disebutkan

sebelumnya. Dalam riwayatnya terdapat dua tambahan. Pertama,

penjelasan bahwa mereka berasal dari bani Israil. Kedua, penafsiran

kata 'muhaddats' yang terdapat dalam riwayat lain. Sebab dalam

riwayat ini dia mengganti dengan lafazh, "Mereka diajak berbicara

tetapi tidak tergolong nabi."

"JJ|'P (seseorang di antara mereka). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan, l;i'-f @ari seseorang). Riwayat Zakaiya

disebutkan melalui sanad yang maushul oleh Al Ismaili dan Abu

Nu'aim dalam Y,rtab Mustakhraj masing-masing. Adapun kalimat, b13

,ti e"$- lsektranya ada pada umatku), dikatakan; beliau SAW tidak

mengucapkan hal ini dalam konteks keraguan, karena umat beliau

adalah umat yang paling utama. Bila terbukti bahwa perkara itu ada

pada umat terdahulu, maka lebih mungkin lagi ada pada mereka.

Bahkan beliau SAW mengucapkan dalam konteks penegasan. Seperti

perkataan seseorumg, "Sekiranya ada sahabat bagiku maka dialah si

fulan." Maksudnya, pengkhususannya dengan kesempurnaan

persahabatan, bukan penafian sahabat lainnya. Hal itu serupa dengan

ucapan orang yang diupah, "Jika aku telah bekerja untukmu maka

penuhilah hakku." Keduanya telah tatru pekerjaan yang dilakukan,

tetapi maksud orang yang mengucapkannya adalah; sikapmu menunda

pemenuhan hakku hanyalah perbuatan mereka yang ragu bahwa aku

telah bekerja.

Menurut sebagai orang, hikmahnya adalah bahwa keberadaan

orang-orang seperti itu pada bani Israil benar-benar telah terjadi.

Adapun penyebabnya adalah kebutuhan mereka, karena saat itu tidak

ada nabi di antara mereka. Sementara menurut beliau SAW, umat ini
tidak butuh lagi kepada orang-orang seperti itu karena telah cukup
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dengan Al Qur'an, bahkan tidak perlu lagi ada nabi. Persoalan pun

berlangsung demikian. Bila seorang muhaddats dari umat ada maka

tidak diterima pernyataannya kecuali setelah dinilai berdasarkan Al
Qur'an. Jika terdapat kesesuaian dengan Al Qur'an maupun sunnatr

maka pemyataannya diamalkan. Namun, jika tidak sesuai dengan

keduanya niscaya ditinggalkan. Meski hal ini mungkin ada namun

sangat kecil kemungkinan terjadi pada mereka yang senantiasa

mendasari segala sesuatu dengan Al Kitab dan Sunnah. Hikmah
keberadaan dan kuantitas mereka semakin terasa penting setelah

generasi awal, demi menambah kemuliaan umat ini dengan

keberadaan para muhaddats di dalamnya. Mungkin pula hikmah
kuantitas mereka yang cukup banyak adalah mengimbangi bani Israil
yang banyak memiliki nabi-nabi. Ketika umat ini luput mendapatkan

keutamaan berupa jumlah nabi yang banyak, karena Nabi SAW adalah

penutup para nabi, maka diganti dengan orang-orang yang diberi
ilham.

Ath-Thaibi berkata, "Maksud muhaddats adalah yang diberi
ilham sangat tinggi hingga mencapai tingkat nabi dalam kebenaran

pernyataannya. Maka maknanya; sungguh pada orang-orang sebelum

kalian terdapat nabi-nabi yang diberi ilham. Sekiranya ada di antara

umatku seseorang yang demikian keadaannya niscaya dia adalah

Umar. Seakan-akan beliau tidak menetapkan hal itu apakah ia nabi

atau bukan.' Oleh karena itu disebutkan dengan kata, 'seandainya.

Pandangan ini didukung oleh hadits, "Kalau ada nabi sesudahlu maka

dialah Umar. " Kata 'kalau'di sini sama kedudukannya dengan kata

' s eandainya' dalatn riwayat lain.

Hadits yang dia sitir diriwayatkan knam Ahmad, At-Tirmidzi -
dan digolongkannya sebagai hadits hasan-, Ibnu Hibban, dan Al
Hakim, dari hadits Uqbah bin Amir. Ath-Thabarani meriwayatkan di

kitab Al Ausath dari hadits Abu Sa'id. Namun, pernyataan Ath-Thaibi

t Peneliti cetakan Bulaq berkata, "Barangkali di dalamnya terdapat kata yang hilang,
dimana seharusnya adalah; mer{adikannya tidak menetapkan hal itu karena
keraguannya apakah dia nabi atau bukan..." dan seterusnya.
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di atas perlu dianalisa kembali. Karena pada hadits itu sendiri

disebutkan,iu ;i1,#frbi * y (Tanpa tergolong sebagai nabi).

Padahal maksud beliau tidak sempuma, kecuali mengandaikan bahwa

mereka itu adalah nabi.

,rl-;)t} € i,. )Ab?nt q: dV it SG gtnu Abbas berkata,

"Dari nabi dan tidak pula muhaddata,s"). Yakni pada firman Allah

Surah Al Hajj l22l ayat s2, s-k 'if :f H li {;":)'eW V rL'ri s't

(Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasulpun dan tidak
(pula) seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu

keinginon...'). Ibnu Abbas menambahkan pada ayat tersebut lafazh,

b:r-;) 15 (dan tidak pula muhaddats). Keterangan Ibnu Abbas ini

diriwaya&an Suffan bin Uyainah di akhir kitabnya Al Jami' dan

diriwayatkan Abd bin Humaid dari jalurnya. Adapun sanad-nya

sampai kepada Ibnu Abbas tergolong shahih. Adapun redaksi dari

Amr bin Dinar adalah, € \j )rt ,t ry ,tA:}tt Ot ,V /* U.t o€

,r:r-;i:i 6ei**yu Ibnu Abbas membaca,'Tidaklah kami mengutus

sebelum engkau seorangrasul, nabi, dan tidakpula muhaddats).

Disebutkan Umar secara khusus, adalah dikarenakan banyaknya

peristiwa pada dirinya --di masa Nabi SAW- berupa perkataan-

perkataan maupun prediksi-prediksi, yang sesuai Al Qur'an. Di era

paska nabi SAW, juga terjadi pada Umar beberapa perkataan maupun

prediksi yang menjadi kenyataan.

Kedua belas, hadits Abu Hurairah RA tentang penggembala

yang diajak berbicara oleh serigala. Imam Bukhari menyebutkannya

secara singkat tanpa mengutip kisah sapi. Penjelasannya telah

disebutkan pada bab "Keutamaan Abu Bakar."

Ketiga belas, hadits Abu Umamah dari Abu Sa'id RA.
, ot?'qsH, * gri fi (Dart Abu Sa'id Al Khudri). Demikian dinukil

oleh kebanyakan murid Imam Az-Zuhi. Sementara Ma'mar menukil

dari Abu Umamatr bin Sahal dari sebagian sahabat Nabi SAW (yakni
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tanpa menyebut nama sahabat secara jelas). Riwayat Ma'mar dikutip
oleh Imam Ahmad. Pada pembahasan tentang iman, Imam Bukhari
meriwayatkannya dari Shalih bin Kaisan dari Az-Zrthi, seraya

menyebut Abu Sa'id secara tegas. Dalam pembahasan tentang takwil
mimpi disebutkan melalui jalur ini dari Abu Umamah bin Sahal

bahwa ia mendengar Abu Sa'id.

p ri*f a-J,t 
";i; 

(Aku melihat manusia ditampakkan

kepadaku). Di dalamnya disebutkan, i";;r",4 yt p * Ci
(Umar ditampakknn kepadaku dan dia mengenakan pakaian yang
diseretnya), karena sangat panjang. Dalam riwayat Shalih terdahulu

disebutkan dengan lafazh,'0fi lTnsnqrihty a).

tCU,1 'i:ri 4 $wii (l,Ierekn berknta, "Apakah takwilanmu

tentang itu"). Pada pembahasan tentang takwil mimpi akan

disebutkan bahwa orang yang bertanya adalah Abu Bakar.

Hadits ini menimbulkan polemik, karena konsekuensinya Umar
RA lebih utama daripada Abu Bakar Ash-Shiddiq. Namun,
permasalahan ini mungkin dijawab bahwa Abu Bakar tidak tercakup

dalam sabdanya, "Manusia ditampakknn kepadaku". Barangkali

mereka yang ditampakkan saat itu tidak ada Abu Bakar di dalamnya.

Sementara keberadaan Umar mengenakan pakaian panjang tidak
berkonsekuensi bahwa Abu Bakar tidak memiliki kain lebih panjang

dan luas daripada itu. Mungkin saja kejadiannya demikian, hanya saja

maksud utama adalah penjelasan keutamaan Umar. Oleh karena itu,
cukup menyebut keadaannya.

Keempat belas, hadits Al Miswar bin Makhramah tentang kisah

pembunuhan Umar bin Khaththab RA. Hadits ini diriwayatkan Imam

Bukhari melalui Ismail bin Ibrahim. Periwayat inilah yang biasa

dinamakan Ibnu Ulayyah.
:,.., o .o t6:* i. |*tt ;p (Dari Al Miswar bin Makhramah). Demikian

diriwayatk* 
'ot"t 

Ibnu Ulayyah. Sementara Hammad bin Zaid

menukilnya 
-seperti 

dikutip melalui jalur mu'allaq oleh Imam
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Bukhari- seraya mengatakan, "Dari Ibnu Abbas." Al Ismaili

meriwayatkan dari Al Qawariri dari Hammad binZaid melalui sanad

yalng maushul. Ml:tJfrlgkin sekali kedua sumber tersebut sama-sama

akurat.

'#'ti rJ lf"ttka tJmar ditikam). Penjelasannya akan

disebutkan di akhir bab "Keutamaan Ljtsman."

'Ai'rt;'JSi (Seaknn-akan dia menganggapnya panik). Yakni

menggolongkannya bersikap panik dan mencelanya atas hal itu. Atau

makna'yujazzi'uhu', yakni berusaha menghilangkan kepanikan

darinya. Sama seperti firman Allah Surah Saba' [34] ayat 23, t:;1 o-L

eii * 7'i ts"t inggo apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati

mereka...), yalari ketika dihilangkan kepanikan dari hati-hati mereka.

Sama pula dengan kalimat, "maryadhahu", yakni merawat orang

untuk menghilangkan sakit yang dideritanya.

Dalam riwayat Al Jurjani disebutkan, Lt''JSi (seakan-akan

dia panik). Jika demikian konteksnya maka yang dimaksud kata ganti

'dia' adalah Umar. Sementara menurut riwayat mayoritas yang

dimaksud adalah lbnu Abbas. Kemudian dalam riwayat Hammad bin

Zaid disebutkan, ,r,.rij ]uir '^*'.l'tJ. |Aii P y'+ ,u,*'$'Sa1

a:_,-bit'sJ.U'i $;*;y;\p iS'6 1tt"" Abbas berkata, 'Aku

menyentuh kulit Umar dan berknta; kulit yang tidak disentuh api

neraka selamanya. Maka dia memandang kepadaku dengan

pandangan yang aht merasa sedih karena pandangan itu).

iJrl ot-i',Nj (Jika demikian itu). Demikian terdapat dalam

riwayat kebanyakan periwayat. Sementara dalam riwayat Al

Kasymihani, 3LJ: y ,t (Dan tidak pula semua itu),yakni janganlah

engkau terlalu panik menghadapi keadaanmu. Sebagian lagi

meriwayatkan, i:.1J5 oi; li (Dan tidak pula yang demikian itu)- Yersi

ini lebih tepat dikatakan sebagai doa, yakni semua yang engkau
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khawatirkan tidak akan te{adi. Atau kematian tidak akan terjadi
dengan sebab tikaman tersebut.

tt'6'n-i 1t<"*udian engkau berpisah). Demikian yang dinukil

mayoritas periwayat. Sementara Al Kasymihilli msnnkit,'r-ir,6'/
(Kemudian engkau berpisah dengannya).

d:ei 4i |n1+l'#6|4,"b'+d &emuaan engtrau

bersahabat dengan mereka dan memperbaiki persahabatan itu.
Sekiranya engkau berpisah dengan mereka). Maksudnya, kaum
muslimin. Dalam riwayat sebagian mereka disebutkan , '+i'€
'F*:;* (Kemudian engkau bersahabat dengan sahabat-sahabat

mereka), yakni sahabat-sahabat Nabi SAW dan Abu Bakar Ash-
Shiddiq. Kalimat ini terdapat penggunaan katajamak untuk dua orang.
Iyadh berkata, "Kemungkinan kata 'shahibta' (engkau bersahabat)
pada riwayat terakhir ini hanya sebagai tambahan. Seharusnya kata
tersebut adalah, 'shahibtahun ' (engkau bersahabat dengan mereka),
yakni kaum muslimin." Dia menambahkan, "Versi riwayat pertama
lebih tepat." Kami menukil di kitab Al Amali Abi Al Hasan bin
Zarqawaih. dari hadits Ibnu Umar, ia berkat4 r'V i.r'i 

j,6';e * iJ
(Ketika Umar ditikam, Ibnu Abbas berknta kepadanya...) dia
menyebutkan hadits yang didalamnya terdapat kalimat, ir'e :r:rlJ-i $'t
tip;lil;l (Ketika engkau masuk Islam, maka keislamanmu itu

menjadi kemuliaan).

""*;'lrS r-i$ lSesungguhnya yang demikian itu nilonar). yakni

pemberian. Dalam riwayat Al Kasymihani, elJi U,!$ lnaya saja yang

demikian itu).

'44t;-bi }*i:|!)ri',H'# (Maka ia demi englau dan demi

sahabat-sahabatmu). Dalam riwayat Abu Dzar dari Al Hamawi dan

Al Mustamli disebutkan dengan lafazh, q.*i (sahabat-sahabat

kecilmu). Pengggunakan lafazh ini mungkin ditin-iau dari
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pemikirannya tentang orang yang akan memimpin mereka, atau

mungkin pula dari sisi pemikirannya tentang perjalanan hidupnya

bersama mereka. Seakan-akan rasa takut lebih dominan saat itu

meskipun dia demikian mengekang nafsu dan tawadhu' terhadap

Tuhannya.

f\\t L\ {S"p"nuh bumi). Asal kata thilaa' adalah tempat terbit

matahari. Adapun yang dimaksud di tempat ini adalah harta yang

terkena sinar matahari.

irrt o1'fi, (sebelum aku melihatnya). Hanya saja dia

mengucapkannya karena rasa takut yang mendominasi dirinya saat itu.

Dimana dia khawatir telah lalai melakukan kewajibannya terhadap

hak-hak rakyatnya, atau terfitnah oleh pujian mereka.

.- t .t a '-;;',i.3l-l; JLJ (Hammad bin Zaid berkafa). Riwayat ini

aiseUutt<an melalui sanad yang maushul olehAl Ismaili seperti yang

telah disebutkan.

Selanjutnya, hadits ini akan dijelaskan pada kisah pembunuhan

Umar di akhir bab "Keutam.uln lJtsman." Ibnu Sa'ad meriwayatkan

dari Abu Ubaid (mantan budak Ibnu Abbas) dari Ibnu Abbas, lalu

disebutkan sekilas tentang pembunuhan Umar.

Kelima belas, hadits Abu Musa yang telah dijelaskan secara

rinci pada bab "Keutamaan Abu Bakar".

Keenam belas, hadits Abdullah bin Hisyam, "Kami pernah

bersama Nabi SAW dan beliau memegang tangan Umar".

")pt-.J*.r oi .i,' '* (Abdullah bin Hisyara). Yakni Ibnu Zuhrah bin

Utsman ei-fui*i, putra paman Thalhah bin Ubaidillah.

,.rr-i.^ir ,f * yr:\ p, r:"t it h' ,P /t't t:S (Kami

pernah bersama Nabi SAW dan beliau memegang tangan Umar bin

Khaththab). kri adalah penggalan hadits yang akan disebutkan secara

lengkap pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar. Adapun
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lanjutan redaksinya adalah, ,y u di*i L,r ar 
'J'h 

u';3 '^) iu;

7f (Umar berkata kepadanya,'Wahai Rasulullah, engkau lebih aku

cintai dari segala sesuatu'.). Sebagian kandungannya telah saya

jelaskan pada pembahasan tentang iman. Adapun tentang waktu

terbunuhnya Umar bin Khaththab akan disebutkan pada akhir biografi

Utsman.

7. Keutamaan Utsman bin Affan Abu Amr Al Qurasyi

L-;:;;; .l{;t Ut,].u't
.LdL

or,^a

fu utlr'f 'j;,y ,*i * At Je

*''Y
c /o

,j$r :Jui

Nabi SAW bersabda, "Barangsiapo menggali sumur Ruumah

maka baginya surga. " Maka Utsman menggalinya.

Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa menyiapknn pasukan pada

masa sulit, maka baginya surga. " Lalu Utsman menyiapkannya.

tb.v Pt
,o ,.. ll
o ,-:^l 1 4

Fur';,x': ij tli
';,-i3 oi'oit iJu

ht ,* o;rLi ^*?nt q*t ;; dj f
L :*.,y; iA, y.at 76 yr,r;?,
,Jw ;:;lti ?1 ;G'"i f Itiy F9
e!1..,t'.'/. : t..1^ . t. r',. o! r2r,1,i
g 4# c.Sr*i Jl'* -?t *W I .F bv

.Jk'; Ltlf iti .i'*i", a*,*'Aiu
o\-;L ti r;; ,<st U *,, ,s;\, fG G-o) i,(3 Js

. 
^ 

o ,'.
q,r i' * Ctoi,Tc f3t:': :f ;; c-,i *L:9"
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-^S')'ti- f'r"*'J2^*' s lU y!* ,Lt:o orS 'Sj
" ' "1 ,' o.

.r,^tbi Jd;'F3 fu
3695. Dari Abu Musa RA, "sesungguhnya Nabi SAW masuk

kebun dan memerintahkanku menjaga pintu kebun. Lalu seorang laki-

laki datang minta izin. Beliau bersabda, 'Izinkanlah dia dan berilah

kabar gembira kepadanya berupa surga'. Ternyata dia adalah Abu

Bakar. Kemudian yang lain datang minta izin. Beliau bersabda,

'Izinkanlah dia dan berilah kabar gembira kepadanya berupa surga'.

Ternyata dia adalah Umar. Kemudian yang lain datang minta izin'

Beliau SAW diam sesaat lalu bersabda,'Izinkanlah dia dan berilah

kabar gembira kepadanya berupa surga karena cobaan yang akan

menimpanya'. Ternyata dia adalah lJtsman."

Hammad berkata, dan Ashim bin Al Ahwal dan Ali bin Al
Ahwal menceritakan kepada kami, keduanya mendengar Abu Utsman

menceritkaan dari Abu Musa, seperti itu. Lalu Ashim memberi

tambahan, "sesungguhnya Nabi SAW sedang duduk di tempat yang

ada airnya seraya menyingkap kedua lututnya -atau salah satu

lututnya- dan ketika Utsman masuk, maka beliau menutupnya."

i(i:;i )qt i"**, l' leLi;i-b e.'ti 
=V 

i'*
:,. :' )z o. o .o {,, . o /c tr, zcl/ :..o . . c ,.0 

o1,

L-. ;)t i o*- J"a _,1 :;*,)l ;r ;,->-Jl J:ej at.*j ,l lpl
u o c I / c^ 9z

Jd:J '*'t2ii 94 ],6r ki'* !,Jt .=r'! otkL'f5j'ol'oX"
'. I I z ';

.i"^r*1 q: **e qy.;.0t,'ai ,1:l'2r ,A.e" ,;;
*:iv -+ yuri)Li :)s itrl i;;',lis- *i";t6: u i,su

o\,* {!L*1 s :Jw;X:$ r*L J;rit* i1 rAL*i
,4Li;i; J$q *', ^1L\t .u fiL.X ,;.'ia)kt
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t/^t ct. t, t I ztz i,Ps 4e arl st+ a-r)s 
^

'e),oqt

t.c /
.4JJ-b

';"ir, *3 ^)L \t -u ot)t Jy-t'+.bj ,;;:y"4r'd;e
^a\/\t -u ir'Jyr'cr.r\i:)v

OOr,

et)i*;)t AW-11 ,!
.t a -, t- . ,, . o,/

:gl9 ^l-, 
,t A-)-9

lr

t,.1.
o-fv

3696. Dari Ibnu Syihab, Urwah mengabarkan kepadaku, bahwa
Ubaidillah bin Adi bin Al Khiyar mengabarkan kepadanya,

sesungguhnya Al Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Al
Aswad bin Abdu Yaghuts, keduanya berkata, "Apakah yang

menghalangimu untuk berbicara dengan Utsman tentang saudara laki-
lakinya Al Walid? Sungguh manusia telah banyak
memperbincangkannya." Aku pun pergi kepada Utsman hingga dia
keluar untuk shalat. Aku berkata, 'Sesungguhnya aku mempunyai
keperluan kepadamu, dan ia adalah nasehat untukmu'. Dia berkata,
'Wahai anda, darimu' 

-|y[s'p31 berkata, 'Aku kira beliau
mengatakan; aku berlindung kepada Allah darimu'- Aku pun
berbalik kembali menemui keduanya. Tiba-tiba datang utusan

Utsman. Aku kembali menemuinya. Dia berkata, 'Apakatr

Vot;

qnt t-',F , d';ti,Ljl-i.i-r 'i 'L';'i L k ;)
JJfrF; ,* C,*,:Gvi ,-r i,is,Jt:t'#
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nasehatnu?' Aku berkata, 'sesungguhnya Allah telah mengutus

Muhammad dengan membawa kebenaran. Dia menurunkan Al Kitab

kepadanya- Lalu engkau termasuk orang-orang yang menyambut

seruan Allah dan Rasul-Nya. Engkau melakukan dua hijrah,

menernani Rasulullah SAW, menyaksikan petunjuknya. Sementara

orang-orulng telah banyak memperbincangkan urusan Al walid'. Dia

berkat4 'Apakah engkau mendapati Rasulullah SAW?' Aku

menjawab, 'Tidak, akan tetapi ilmunya sampai kepadaku sebagaimana

yang sampai kepada gadis perawan dalam pingitannya'. Dia berkata,

'Amma ba'du... Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad SAW

dengan (membawa) kebenaran. Maka aku termasuk orang-orang yang

menyambut (seruan) untuk Allah dan Rasul-Nya. Aku beriman

dengan apa yang dibawanya dan aku melakukan dua hijrah 
-seperti

yang engkau katakan- Aku pun bersahabat dengan Rasulullah SAW

serta berbaiat kepadanya. Demi Allah, aku tidak durhaka kepadanya

dan tidak pula memperdayanya hingga Allah mewafatkannya.

Kemudian Abu Bakar sama sepertinya. Kemudian Umar sama

sepertinya. Lalu aku diangkat menjadi khalifah. Bukankah aku juga

memiliki hak yang sama seperti yang ada pada mereka?' Aku berkata,

'Tenfu'. Dia berkata, 'Maka gerangan apakah cerita-cerita yang

sampai kepadaku dari kalian? Adapun yang engkau sebutkan tentang

Al Walid, kami akan memberikan sanksi atasnya dengan kebenaran,

insya Allah'. Kemudian dia memanggil Ali dan memerintahkannya

untuk mendera. Maka dia menderanya 80 kali."

3697. Dari Qatadah, bahwa Anas R.A menceritakan kepada

mereka, dia berkata, 'Nabi SAW mendaki gunung Uhud bersama Abu

Bakar, IJmar, serta Utsman. Tibatiba (Jhud) bergoncang. Beliau
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bersabda, 'Tenanglalt wahai uhud -Aku kira beliau memukulnya
dengan kakinya- tak ada di atasmu kecuari seorang nabi, shiddiq,
dan dua syahid'."

\t '* 4t it ik ls ui-\t *, # qt ,f gr d
ir;'j ,ut '*i, i ,';; ; d*i .* ,-r_ \j_U; v *" *

'e'): d't'rir; * ii * cr ;r;.>i
3698. Dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, dia berkata, ..Kami pada

masa Nabi sAw tidak menyamakan Abu Bakar dengan seorang pun,
kemudian IJmar, kemudian utsman. Kemudian kami membiarkan
sahabat-sahabat Nabi sAw dan tidak melebihkan di antara mereka ,,

,c. l;i1 rt';r. ,Pi'J, J*rig :Jv .-.^! i.t * oG *
:J.-:s b:":,t :i'ji',tj* tir,l, :\p ;7 :Ju, Lb ey ulr;
'crrs.t-, jt * ,tt (-:Jv .#; r, *,fuefu+ #, f
& ,Ju .'€,iu rr*f t;-5 o*LL( '{'Ji ;:fi ,d ,*

+ * *'fi & :JG .4 :JG {-x& ;r-ru.*'-* f,
ii ia ,'; ;.t JG '5ii' ,j,; .g :Jv ra,tA * o5->:Sr

'* i*i 6:, .'i *r,b tiLhr Li W'$ yi;;-irti tXi .u
'U6 ) F, + ht * it Jyr t.J iX'ats'iV,ti.
',r,yt ;i u'01.,&, + \t' * :t J;r'i ie a:b;;

,Fr?l Vi ors * :t*'St f ,f '& (?, .i;i4 rlrn *'pr+bt,*; it J*r'd? |iki;a o*L.;rk
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J-,it;t ,k etl*;i v , lt*')r'^*'..,,,tt'1 ,oL^i

* t4r r:p .JtkL i o*i ,.,iJr '*'*'t qf hr * A,

';\i',p rr ^s'sw .0u3,.-t^:Jta,+

3699. Dari Utsman -ia adalah Ibnu Mauhab- dia berkata,

"Seorang laki-laki dari penduduk Mesir datang dan menunaikan haji

ke Baitullah. Ia melihat orang-orang sedang duduk-duduk. Ia berkata,

'Siapakah orang-orang itu?' Mereka menjawab, 'Orang-orang itu

adalah kaum Quraisy'. Ia berkata, 'Siapakah syaikh di antara

mereka?' Mereka menjawab, 'Abdullah bin Umar'. Ia berkata, 'Wahai

Ibnu Umar, sesungguhnya aku bertanya kepadamu sesuatu, maka

ceritakanlatr hal itu kepadaku; Apakah engkau mengetahui bahwa

Utsman lari pada perang Uhud?' Dia menjawab, 'Ya!' Ia berkata,

'Apakatr engkau mengetahui dia tidak turut dalam perang Badar dan

tidak menyaksikannya?' Dia menjawab, 'Ya!' Laki-laki itu berkata,

'Apakah engkau mengetahui bahwa ia tidak turut pada baiat Ridwan

dan tidak menyaksikannya?' Dia menjawab, 'Ya!' Ia berkata, 'Allahu

Akbar (Allah Maha Besar)'. Ibnu Umar berkata, 'Kemarilah, aku akan

jelaskan kepadamu. Adapun masalah dia lari pada perang Uhud, maka

aku bersaksi bahwa Allah telah memberi maaf dan ampunan

kepadanya. Masalah ketidakhadirannya pada perang Badar,

sesungguhnya dia beristrikan putri Rasulullah SAW, dan saat itu

sedang sakit. Rasulullah SAW bersabda kepadanya;'Sesungguhnya

bagimu pahala satu laki-laki yang turut dalam perang Badar dan

bagiannya dari rampasan perang'. Sedangkan ketidakhadirannya

pada baiat Ridhwan, sekiranya ada yang lebih dimuliakan di lembah

Makkah dibanding Utsman, niscaya orang itu akan diutus

menggantikan posisinya. Rasulullah SAW mengutus Utsman,

sementara baiat Ridhwan terjadi setelah Utsman pergi ke Makkah.

Rasulullah SAW bersabda seraya mengulurkan tangan kanannya; 1ni

tangan Utsman. Lalu beliau menepukkannya ke tangannya seraya

.:!t; olr q"
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bersabda; Ini untuk Utsman." Ibnu Umar berkata kepadanya,

"Pergilah sekarang dan bawa hal ini bersamamu."

Keterangan Hadits:

(Bab Keutamaan Utsman bin Affan Abu Amr Al Qurasy;). Dia
adalah Utsman bin Affan bin Abu Al Ash bin Umayyah bin Abdu

Syams bin Abdu Manaf. Nasabnya bertemu dengan Nabi SAW pada

Abdu Manaf. Jumlah bapak keduanya hingga Abdu Manaf tidak sama.

Nabi SAW dari segi jumlah bapak berada pada tingkatan Affan,

seperti pada Umar bin Khaththab.

Nama panggilannya adalah seperti disebutkan di atas, dan itulah
yang menjadi ketetapan dalam masalatr ini. Sementara Ya'qub bin

Sufyan menukil dat', Az-Zuhri, bahwa Utsman memiliki kunyah

(nama panggilan) Abu Abdillah, karena anaknya bernama Abdullah

dari istrinya yaitu Ruqayyah, putri Rasulullah SAW. Anak tersebut

meninggal dunia ketika masih kecil dalam usia 6 tahun. Menurut

riwayat Ibnu Sa'ad, anak yang dimaksud meninggal dunia tahun ke-4

H. Ibunya sendiri 
-Ruqayyah- 

meninggal sebelum itu, yakni tahun

ke-Z H saat Rasulullah SAW menghadapi perang Badar. Sebagian

orang yang melecehkannya memberinya nama panggilan Abu Laila.

Hal itu dimaksudkan sebagai ejekan terhadap sikapnya yang lemah.

Pernyataaan ini dinukil oleh Ibnu Qutaibah.

Gelamya yang masyhur adalah Dzu An-Nurain (pemilik dua

cahaya). Khaitsamah meriwayatkan dalam kitab Fadha'il dan Ad-

Daruquthni di kitab Afrad dali' hadits Ali bahwa beliau SAW

menyebutkan Utsman seraya berkata, "Itulah orang yang dipanggil di

langit dengan nama dzu an-nurain. Adapun nama ibunya beserta

nasabnya akan saya sebutkan ketika menjelaskan hadits kedua pada

bab ini.

.irjii \;;;i .i+j' fi ^;i'4'4,y:pj y 1o'.3; U' Ssi

.:or"L|:A# .leit ,tt a-#t t'* i ,Juj (Nabi SAW bersabda,
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"Barangsiapa menggali sumur Ruumah maka baginya surga'" Maka

(Jtsman menggalinya. Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa

menyiapkan pasukan pada masa sulit maka baginya surga"' Maka

(Jtsman menyiapkannya). Dalam hadits ini terdapat sejumlah

keutamaan Utsman. Semuanya telah saya terangkan pada pembahasan

tersebut.

Maksud, 'pasukan pada masa sulit' adalah perang Tabuk seperti

akan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan. Imam Ahmad

dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Abdunahman bin Habbab

As-Sulami, bahwa Utsman ambil bagian dalam pasukan itu dengan

menyumbangkan 300 ekor unta. Lalu dalam hadits Abdurrahman bin

Samurah disebutkan bahwa Utsman menyerahkan 1000 dinar dan

menuangkannya di pangkuan Nabi SAW. Jalur lain hadits ini telah

disebutkan pada pembahasan tentang wakaf.

Dalam riwayat Hudzaifah bin Adi disebutkan, 1#._'OulL;t4t

)G: olT (Utsman datang membawa 10.000 dinar). Akan tetapi

sanad-nya lemah. Kemungkinan yang dimaksud adalah 10.000 dirham

sehingga selaras dengan riwayat "1000 dinar."

Dalam bab ini,Imam Bukhari menyebutkan 5 hadits, yaitu:

Pertama, hadits Abu Musa tentang kisah Nabi SAW duduk di

pinggiran sumur. Hadits ini dinukil Imam Bukhari secara ringkas dari

jalur Abu Utsman dari Abu Musa. Penjelasannya telah disebutkan

pada bab "Keutamaant Abu Bakar Ash-Shiddiq."

"Cb \3:Jrj r"sb )ti (Hammad berkata, dan Ashim menceritakan

kepada kami). Demikian dinukil mayoritas periwayat. Ia adalah

kelanjutan sanad yang terdahulu. Hammad yang dimaksud adalah

Ibnu zaid. Sementara Abu Dzar meriwayatkan dengan versi,

"Hammad bin Salamatr berkata, Ashim menceritakan kepada kami...

dan seterusnya." Namun, yang benar adalah versi pertama. Ath-

Thabarani meriwayatkannya dari Yusuf Al Qadhi dari Sulaiman bin

Harb, .'Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Ayyub."
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Dia menyebutkan hadits di atas, dan pada bagian akhirnya dikatakan,
"Hammad berkata, Ali bin Al Hakam dan Ashim menceritakan
kepadaku, bahwa keduanya mendengar Abu utsman menceritakan
dari Abu Musa, seperti ini. Hanya saja Ashim memberi tambahan..."
lalu dia menyebutkan tambahan yang dimaksud. Hal serupa saya
temukan juga dalam hadits Hammad bin salamah, tapi hanya melalui
jalur Ali bin Al Hakam saja Riwayat ini dinukil Ibnu Abi Khaitsamah
dalam kitabnya At-Tarikh dari Musa bin Ismail, dan Ath-Thabrani dari
jalur Hajjah bin Minhal serta Hudbah bin Khalid, semuanya dari
Hammad bin Salamah dari Ali bin Al Hakam, tanpa menyebutkan
tambahan itu. Kemudian saya menemukannya daram naskah Ash-
Shaghani seperti riwayat Abu Dzar.

iiiu y!* e,:,6 on -dtt, *h, & nhtai,Vo gs,:j
.. t

L-6{; o'-ib ,Ft LjJi -r,S'r\1- f,r;p ,*kr (Ashim memberi

tambahan, "Sesungguhnya Nabi SAW duduk di tempat yang ada
airnya seraya menyingkap lututnya. Ketika (Jtsman masuk makn
beliau menutupnya). Ibnu At-Tin berkata, "Ad-Dawudi mengingkari
riwayat ini. Dia berkata, 'Tambahan ini tidak termasuk hadits di atas.
Bahkan yang terjadi, para periwayatnya terah memasukkan bagian
hadits yang satu kepada hadits yang lain. Tambahan tersebut
tercantum dalam hadits, : y e,"t pt y.il' ,rp 4, ,;i S,; t;.i oi

L-6ri.ii 'oL*,y,'i |fr,Ft'j,.k ,fr-#at].^,j,,*kt @b; Batrar

datang kepada Nabi sAW, dan saat rtu bettau sAW berada di
rumahnya sambil menyingkap kedua pahanya. Abu Baknr pun duduk.
Kemudian umar datang- setelah itu (Jtsman masuk maka beliau
menutupinya)-

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa dia menyitir hadits Aisyah, illf
r{Asiltl,Fu \1 :"y,f y€ g e.W *t yi",p !' l?3
l6J,'"Llt_,b 

'$t'i o:A f (Sesungguhnya Nabi SAW berbaring di

rumahnya sambil menyinglap kedua pahanya atau kedua betisnya.
Abu Balrar minta izin dan beliau memberinya izin, sementara beliau
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tetap dalam keadaan demikian). Lalu di dalamnya disebutkan, 
'P't j

i..(,;tl;jr 
- # ,*tU,*i l( ,j6 ;aip,,>':y"3'c:jaiLur,L

(Kemudian (Itsman masuk lalu engkau duduk dan merapikan kainmu.

Beliau bersabda, 'Tidakkah aku malu kepada seseorang yang

malailrat malu kepadanya'.). Dalam riwayat Imam Muslim

disebutkan; beliau SAW bersabda menjawab Aisyah, 1f ,y, o!i:L"ot

4-?6 e.,I\6U r ii';i' * Se ii c.Sti oi tX ,ilt {s"t""gguhnya

Utsman adalah seorang pemalu. Aku khawatir bila mengizinkannya

masuk sementara aku dalam kondisi seperti itu, maka ia tidak dapat

meny ampaikan keperluannya kepadaht).

Semua riwayat ini tidak menjadi dasar untuk menyalahkan

riwayat Ashim. Karena tidak ada halangan bila kejadian itu
berlangsung dua kali pada dua tempat yang berbeda. Terlebih lagi

sumber kedua hadits berbeda. Pernyataan Ad-Dawudi hanya dapat

diterima bila sumber hadits tersebut hanya satu. Sebab pada kondisi

demikian mungkin terjadi percampuran antara hadits yang satu dengan

hadits lainnya. Adapun bila sumber hadits berbeda -seperti hadits di

atas- maka kemungkinan tersebut tidak bisa diterima.

Kedua, hadits ubaidillah bin Adi bin Al Khiyar tentang kisah Al
Walid bin Al Mughirah.

o@ -n6rt'oi'etii:;-6 (Apa yang menghalangimu untuk berbicara

kepada Utsman). Dalam riwayat Ma'mar dari Az-Zuhi yang akan

disebutkan pada pembahasan tentang hijrah Habasyah disebut kan, b(

a ig'r-gi ((Intuk berbicara kepada pamanmu). Utsman adalah

pamannya, karena ibunya Ubaidillah yang bernama Ummu Qattal
binti Usaid bin Abi A1 Ash bin Umayyah adalah anak perempuan

pamannya Utsman. Selain itu kerabat dari pihak ibu juga dinamakan

paman. Adapun ibunya Utsman adalah Arwa' binti Kuraiz bin Rabi'ah

bin Habib bin Abdu Syams. Sedangkan ibunya ibu Utsman adalah

Ummu Hakim Al Baidha' binti Abdul Muththalib. Dia adalah saudara
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perempuan kandung Abdullah (bapak Nabi SAW). Sebagian sumber

mengatakan bahwa keduanya adalah anak kembar. Pernyataan ini
dikatakan oleh Az-Zubair bin Bakkar. Dengan demikian, Utsman

adalah putra anak perempuan bibi Nabi SAW. Adapun Nabi SAW
adalah putra paman ibu Utsman. Ibunya Utsman telah masuk Islam

seperti saya jelaskan pada krtab Ash-Shahabah. Muhammad bin Al
Husain Al Maktrzumi meriwayatkan dalam kitab Al Madinah, bahwa

ibunya Utsman meninggal pada masa pemerintahan anaknya (Utsman

bin Affan) dan dia termasuk orang yang membawa ibunya ke kuburan.

Adapun bapalmya Utsman meninggal dunia pada masa jahiliyah.

*l (Untuk saudaranya). Hufur lam (L1) pada kalimat ini

berfungsi untuk menerangkan sebab, yakni dengan sebab saudaranya.

Namun, ada pula kemungkinan bermakna 'an, yakni mengenai

saudaranya. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, *i ri
(Tentang saudaranya).

))!t (At watid). Yakni Al walid bin Uqbah. Hal ini dinyatakan

secara tegas dalam riwayat Ma'mar. Adapun Uqbah adalan putra Abu
Mu'aith bin Abu Amr bin Umayyah bin Abdu Syams. Dia adalatr

saudara laki-laki Utsman dari pihak ibu. Utsman mengangkatnya

menjadi pejabat di Kuf*r menggantikan Sa'ad bin Abi Waqqash.

Utsman mengangkat Sa'ad sebagai pemimpin di Kufah 
-ketika 

dia
memegang tanrpuk kfiilafah- atas wasiat dari Umar bin Khaththab,

se,perti akan dijelaskan pada akhir kisah Utsman, pada peristiwa

pembunuhan Umar. Kemudian Utsman memecatnya dan menunjuk Al
Walid sebagai penggantinya pada tahun 75 H- Adapun penyebabnya,

adalah ketika Sa'ad menjadi pemimpin di sana, Ibnu Mas'ud sebagai

petugas bainl maal (kas negara). Lalu Sa'ad mengutang sejumlah

harta dari Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud datang minta

dilunasi, lalu keduanya terlibat percekcokan. Peristiwa ini sampai

kepada Utsman dan dia sangat marah, lalu memecat Sa'ad. Utsman

memanggil Al Walid yang saat itu sebagai petugas pengurus zakat di
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lazirah, lalu mengangkatnya sebagai pemimpin di Kufah. Hal ini

d i s eb utkan Ath- Thab ari dal am kitab T a r i khny a.

l+ u"tir'-Si'tt (Manusia telah banyak memperbincangkannya).

Maksudnya, memperbincangkan Al Walid. Dalam riwayat Ma'mar

disebutkan, "Orang-orang pun banyak memperbincangkan

kebijakannya terhadap Al Walid", yakni atas sikapnya yang tidak

menegakkan hukuman atas Al Walid.

Kebijakan Utsman yang menjadi polemik saat itu adalah

pemecatan Sa'ad bin Abi Waqqash, padahal dia adalah salah satu di

antara sepuluh orang yang dikabarkan masuk surga, serta anggota

syura yang ditunjuk Umar. Dia memiliki keutamaan, ilmu, agama, dan

lebih awal masuk Islam, dimana semua ini tidak dapat disaingi oleh Al
Walid bin Uqbah. Namun, kebijakan Utsman dapat dilegitimasi,

bahwa Umar juga pemah memecat Sa'ad sebagaimana dijelaskan pada

pembahasan tentang shalat, lalu Umar berwasiat kepada pemegang

khilafah sesudahnya agar mengangkat Sa'ad. Dia berkata,

"Sesungguhnya aku tidak memecatnya karena dia berbuat

pengkhianatan atau tidak mampu", sebagaimana yang akan disebutkan

pada kisah pembunuhan Umar. Utsman mengangkat Sa'ad sebagai

wujud komitmen terhadap wasiat Umar. Setelah itu, Utsman

memecatnya karena alasan yang telatr dikemukakan. Kemudian

Utsman menunjuk Al Walid sebagai penggantinya dengan

pertimbangan kemampuan dan juga mempererat hubungan

kekerabatan. Namun, ketika Utsman melihat keburukan perjalanan

hidup Al Walid, saat itu pula dia menurunkan Al Walid dari

jabatannya. Hanya saja Utsman mengakhirkan pelaksanaan hukuman

terhadap Al Walid, karena ingin mengetahui kelayakan para saksi di

hadapan hukum. Ketika persoalan telah jelas, maka dia pun

memerintahkan untuk menegakkan hukuman terhadap Al Walid. Al
Maday ini meriwayatkan dari Asy-Sya'bi bahwa ketika para saksi

memberi kesaksian 
-atas 

Al Walid- di hadapan IJtsman, maka dia

pun langsung menahan Al Walid.
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e" ,? ovb.'cr'rbi (Aku sengaja mendatangi (Jtsman sampai

dia keluar). Maksudnya, dia menjadikan akhir tujuannya agar Utsman
keluar. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, ef ,t
(Ketika dia keluar). Kalimat ini memberi asumsi bahwa
kedatangannya bertepatan dengan waktu Utsman keluar. Berbeda
dengan riwayat sebelumnya yang menunjukkan bahwa dia mendatangi
Utsman, lalu menunggu hingga keluar. Versi ini didukung oleh

riwayat Ma'mar, e; ';+ tt-gA.'*;3tt (Aku pun berdiri untuk

Utsntan saat dia keluar).

*'r-At Wj U",,Srl .'$"tt*i ,f s ,o*e .irI."oi (Sesungguhnya

aku memiliki keperluan padamu, dan ia adalah nasehat untukmu.
Beliau berknta, "Wahai anda, darimu").Demikian tercantum dalam
riwayat Yunus.

q nr,, l,pf iSv t'tti"i;a',Stt (Ma'mar berkata, "Aku berlindung

kepacla eiUn darimu".). Riwayat mu'allaq ini sengaja dikutip Imam
Bukhari untuk menjelaskan perbedaan antara kedua riwayat tersebut.
Imam Bukhari menukil riwayat Ma'mar pada pembahasan tentang
hijrah Habasyah, seperti yang telah dijelaskan. Adapun lafazhnya di
tempat itu, "Dia berkata, 'Wahai anda, aku berlindung kepada Allah
darimu'." Ibnu ArTin berkomentar, "Hanya saja Utsman memohon
perlindungan kepada Allah, karena khawatir Ubaidillah akan
mengingkarinya. Sementara dia memiliki alasan tersendiri dalam
perkara itu."

$|ir'j i'*:,6 (Aku berbatik

keduanya). Dalam riwayat Ma'mar ditambahkan,

u-!b l€ oi, t*i \t,rui ,ur Stil ot;"A. gtcu

dan kembali kepada

t-jii siJu)t$:Gi
menceritaknn kepada

keduanya apa yang aku kntakan kepada (Jtsman serta apa yang
dikatakannya kepadaku. Maka keduanya berkata, 'Engkau telah
merumaikan apa yang menjadi kewajibanmu'.).
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ir--ii J;') ori\1Qiba-tiba datang utusan Utsman). Dalam

riwayat Ma'mar disebutkan, )lii 'bv;i 
J"y') n'.ie\1$ ,.t.E 6( q

'c-iGi6 .'trr $Lir t' ,d (Ketika aku sedang duduk bersama keduanya,

tiba-tiba datang kepadaku utusan Utsman. Keduanya berkata

kepadaku, 'sungguh Allah telah memberi cobaan kepadamu'. Aku pun

berangkat). Saya (Ibnu Hajar) belum menemukan keterangan tentang

nama utusan tersebut.

qqe"t 0-.5) (Engkau termasuk orong yang menyambut).

Maksud "dua hijrah" adalah hijrah ke Habasyah dan hijrah ke

Madinah. Dalam riwayat Ma'mar terdapat tambahan, '1-;i6'c-:"1tt

(Engkau melihat petunjuknya), yakni jalan hidup Nabi SAW.

Sementara dalam riwayat Az-Zuhi berikut pada pembahasan hijrah ke

Habasyah disebutkan ,'rL;i";p i' & I' J'pj'.#'C? 1 (Engkau

adalah menantu Rasulullah SAln.

Ult lk e lt-3' ;11j5 (Orans-orans telah banyak

memperbincangkan urusan Al Walid). Dalam riwayat Ma'mar

ditambahkan "Ibnu Uqbah". Maka merupakan tindakan yang benar

bagimu untuk menegakkan hukuman kepadanya.

.t 'i-ii fi i;fu k yt'Jt-t*til ,Sa 1on berkata,

"Apakah engkau mendapati Rasulullah SAW? " Alru menjawab,

"Tidak"). Dalam riwayat Ma'mar disebutkan, q+i.ir [ ,d, Sut lOia

berkata kepadalru, "V[/ahai anak saudara perempuanku...). Sementara

dalam riwayat Shalih bin Abi Al Akhdhar dai Az'Ztthi dari Umar

bin Syabah disebutkan, r 
' 

jui t{t Y n' & a, ir-.r U-rt'Sa :Jv

(Dia berkata, 'Apakah engkau pernah melihat Rasulullah SAI(?' Dia
menjawab, 'Tidak'.).

Maksud 'mendapati Rasulullah SAW' di sini adalah sempat

mendengar dan menerima ilmu langsung dari beliau. Sedangkan

maksud 'melihat' adalah melihat disertai kemampuan untuk



membedakan yang baik dan buruk. Bukan sekadar hidup semasa

dengan beliau. Sebab Ubaidillah bin Adi dilahirkan pada masa Nabi

SAW. Keterangan yang mengindikasikan hal ini akan dijelaskan pada

pembahasan tentang peperangan ketika membahas kisah pembunuhan

Hamzah dari hadits Wahsyi bin Harb.

Tidak ditemukan keterangan akurat yang menyatakan bahwa

bapaknya Ubaidillah -Adi bin Khiyar- dibunuh dalam keadaan

kafir. Meski pernyataan ini pernah dilontarkan Ibnu Makula dan

selainnya. Ibnu Sa'ad bahkan menyebutkan Adi bin Khiyar dalam

deretan orang-orang yang melakukan dua pembebasan. Kemudian Al
Madayini dan Umar bin Syabah di kitab Akhbar Al Madinah

menyebutkan bahwa kejadian pada hadits di atas, terjadi antara Adi
bin Khiyar dengan Utsman bin Affan.

Ibnu At-Tin berkata, "IJtsman meminta penjelasan demikian
karena ingin menegaskan bahwa dugaan Ubaidillah tentang

pelanggaran Utsman, tidak benar. Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa

tujuan pertanyaan-pertanyaan Utsman tersebut dapat dijelaskan

dengan merujuk kepada riwayat Ahmad dari Simak bin Harb dari

ubadah bin zahir, & l' Jhry U 1', rl1,iuit;ht o,kL'+
ii3'i;;i o'fj"t'ol * e e,iw-rls';tt: ,atsri /t e*: * itt
t.
hS (Aku mendengar Utsman berkhutbah, lalu berkata, 'sungguh kami,

demi Allah, telah menemani Rasulullah SAI{, baik saat safar maupun

mukim, lalu beberapa orang hendak mengajari kami sunnah beliau,

padahal mungkin mereka tidak pernah melihat beliau'.).

|ait (Sampai). Maksud Ibnu Adi dengan perkataan ini adalah

bahwa ilmu Nabi SAW tidak tersembunyi dan tidak hanya dimiliki
orang-orang tertentu, bahkan ilmu itu tersebar hingga sampai kepada

gadis-gadis perawan dalam pingitannya. Jika ilmu tersebut sampai

kepada mereka yang terisolir, maka lebih patut lagi jika ilmu itu
sampai kepadanya, mengingat antusiasnya yang demikian tinggi

dalam menuntut ilmu.
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'nj!^';e "i '^L i;; i { (Kemuaian Abu Bakar seperti itu, lalu

(Jmar seperti itu1. VaiaiUtsman mengucapkan juga untuk keduanya

kalimat, *Aku tidak durhaka kepadanya dan tidak pula
memperdayanya." Hal ini disebutkan dengan jelas dalam riwayat
Ma'mar.

# g. ',p At 4 ,t,'#i (Bukanluh aku memiliki hakyang

sama seperti yqng mereks miliki?). Dalam riwayat Ma'mar

disebutkan, ';n P l,,i,fiir J:. 'd, c'# A'Aii g"*"nkah aku

memiliki hak atas kalian sebagaimana yang mereka

diriku). Pada riwayat Al Ashili terdapat kesalahan

dijelaskan di tempatnya.

ti-<t ,# d' e;relt ,.* 6 (Makn apakah cerita-cerita yang

sampai kepadaku ini dari kalian?). Seakan-akan mereka
memperbincangkan sebab pengunduran pelaksanaan hukuman atas Al
Walid. Namun, Utsman memiliki alasan tersendiri dalam hal itu
seperti yang telah dijelaskan.

'+- Oi'o:tii (Dia memerintahkannya untuk mendera). Dalam

riwayat Al Kasymihani, 6il4i ltl glntu* menderanya).

;' .J e3-j$ (Dia menderanya 80 l@ti). Dalam riwayat Ma'mar
,a.a

disebutkan, 6iJ; $:i l;1t'llai (Dia mendera Al Walid sebanyak 40

kali dera). Riwayat ini lebih shahih daripada riwayat Yunus. Adapun
kekeliruan yang terjadi pada riwayat Yunus terletak pada periwayat
yang menukil dari Yunus, yaitu Syabib bin Said.

Riwayat Ma'mar didukung oleh hadits yang dikutip Imam

Muslim dari Abu Sasan, ia berkata, u llur;ir|tiO i.oOL bW

miliki atas

yang akan
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'j V1',:ta'g',:tt * e *.Vr ;ti+i awrt'C f G !' * U,,Sut

b,yt d,G rej'qrl f ii *t trl'&t * il';r-'4''*,,srt
Ci-ri tih2 @ku menyal<sikan (Jtsman saat dihadapkan kepadanya

Al llalid, dimana dia (Al Walid) telah mengerjakan shalat Subuh dua

rakaat kemudian bertanya, 'Apakah alru telah melebihknn atas

kalian?' Maka dua laki-laki, salah satunya Humran -yakni mantan

budak Utsman-, memberi kesal*ian bahwa dia (Al ltfialid) telah

minum khamer. Utsman berkata, 'Wahai Ali, berdiri dan deralah dia'.

Ali pun berknta, 'Berdirilah wahai Hasan, deralah dia'. Hasan

berkctta, 'Siapa berbuat dia yang menanggung akibatnya'. Seakan-

akan dia merasa tidak senang terhadapnya. Maka dia berkata,

'Wahai Abdullah bin Jafar, berdiri dan deralah dia'. Dia pun

menderanya sedangkan Ali menghitung. Ketika sampai 40 beliau

berkata, 'Tahanlah'. Kemudian dia berkata, 'Nabi SAII/ mendera 40

kali, Abu Bakar 40 knli, dan Umar 80 kali, semua itu adalah sunnah,

namun ini lebih aku sukai'.).

Adapun saksi lainnya 
-yang 

tidak disebutkan pada riwayat di

atas-, dikatakan bahwa dia adalah Ash-Sha'b bin Jatstsamah, salah

seorang sahabat yang masyhur. Pernyataan ini diriwayatkan Ya'qub

bin Sufyan dalam kitabnya At-Tarikh. Sementara Ath-Thabari

meriwayatkan dari jalur Saif dalam kitab Al Futufo bahwa yang

memberi kesaksian terhadap Al Walid adalah putra Ash-Sha'b yang

bemama Jatstsamah (sama seperti nama kakeknya). Dalam riwayat

lain disebutkan bahwa di antara saksi atas Al Walid adalah Abu

Zainab bin Auf Al Asadi dan Abu Muwarri'Al Asadi. Demikian juga

diriwayatkan Umar bin Syabah dalam kitab Akhbar Al Madinah,

melalui sanadyanghasanhingga Abu Adh-Dhuha. Dia berkata, {.1:S
1, , *rA # t)W oP ,e:*L;X tti ,sri ,Jui tv srl:Lt .t)'jr ,L3 ov;i

,.,irr','.' .1.'. o,t ot.ot, ,., 4..,.. 4 .1,,',.'r^',-'.r-'rn".,
{,iJti ..rr Jr-ri d;rj)r t') l 9*t ?tf Al.+-i Jl{r y y Jr4, ,4iilt,,
,t'r:iIl (Ketika cerita tentang Al Walid sampai kepada (Itsman, maka

dia meminta pandangan Ali. Maka Ali berkata, 'Menurutku,
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sebailmya engkau memanggilnya untuk menghadap- Jika mereka

memberi kesal<sian yang memberatkannya di hadapannya, engknu

boleh menjatuhkan hukuman atasnya'. Utsman melakukan saran Ali

M, lalu Abu Zainab, Abu Muwarri', Jundub bin Zuhair Al Azdi, dan

Sa'ad bin Matik Al Asy'ari memberi kesalcsian yang memberatkan Al
Walid)." Kemudian disebutkan riwayat yang senada dengan riwayaJ

Abu Sasan. Hanya saja dalam riwayat ini disebutkan, tiJ {*}+r n'*3

l]-li LjJui',$ti t 6lt"l (Dia memukulnya dengan tongkat

pendek yang memiliki dua kepala. Ketika sampai 40 kali dia berkata

kepadanya,' Tahanlah'.).

Al Mas'udi menyebutkan dalam kitab Al Murui bahwa Utsman

berkata kepada para saksi, "Dari mana kalian mengatahui bahwa dia

minum khamer?" Mereka berkata, "Ia adalah minuman yang biasa

kami minum pada masa jahiliyah." Menurut Ath-Thabari, Al Walid

memerintah di Kufah selama 5 tahun. Mereka mengatakan bahwa dia

adalah orang yang dermawan.

Utsman bin Affan menunjuk Sa'id bin Al Ash menggantikan

posisi Al Walid. Sa'id menerapkan sistim pemerintahan yang adil.

Kebijakan ini ditanggapi oleh sebagian mawali (arab turunan) seperti

terungkap dalam perkataan mereka:

Duhai celakah kami, sungguh dia memecat Al Walid,

lalu menggantikannya dengan Sa'id.

Dia membuat kami kelaparan,

mengurangi sha' dan tidak melebihlcnn.

Ketiga, hadits Anas, "Tenanglah wahai Uhud". Hal ini telah

dijelaskan pada bab "Keutamaan Abu Bakar". Pada bab itu disebutkan

juga bahwa sebagian periwayat menukil dengan lafazh, "Hira"'.

Menyikapi perbedaan ini, maka saya telah jelaskan bahwa mungkin

peristiwa tersebut terjadi lebih dari satu kali. Kemudian saya

menemukan keterangan yang memperkuat kemungkinan ini. Imam
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Muslim meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah RA, "Rasulullah

SAW pemah berada di bukit Hira'; beliau SAW bersama Abu Bakar,

LJmar, Utsman, Ali, Thalhah, dan Az-Zubair. Tiba-tiba satu batu besar

bergerak. Maka Rasulullah SAW bersabda...." Dalam riwayat lain

ditambahkan, "Dan Sa'ad." Riwayat ini memiliki penguat, yaitu hadits

Sa'id bin Zaid yang dikutip Imam At-Tirmidzi, serta penguat lain dari

Ali yang dikutip Ad-Daruquthni.

Keempat, hadits Ibnu Umar, "Kami pada masa Nabi SAW tidak

menyamakan Abu Bakar dengan seorang pun...."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Syadzan, yakni Al
Aswad bin Umar. Sedangkan Ubaidillah yang dimaksud adalah Ibnu

Umar.

'#,y"1*,tio h' d*'r;t|4*i'!? j (Kemudian kami

membiarkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW tanpa melebihknn

diantara mereka). Hal ini telah dijelaskan pada bab "Keutamaan Abu

Bakar". Al Khaththabi berkata, "Hanya saja Ibnu Umar tidak

menyebut Ali RA, karena pernyataannya berkenaan dengan para

senior, yaitu orang-orang yang sering dimintai pandangan oleh

Rasulullah SAW saat menghadapi persoalan. Adapun Ali RA masih

muda pada masa beliau SAW." Dia juga berkata, "Ibnu Umar tidak

bermaksud meremehkannya atau merendahkan keutamaannya diantara

para sahabat setelah lJtsman."

Argumen Al Khaththabi untuk melegitimasi pernyataan Ibnu

lJmar, bahwa usia Ali RA masih belia, sama sekali tidak berdasar, dan

hal itu tidak memiliki pengaruh dalam perbandingan keutamaan

seperti di atas. Namun, para ulama sepakat menakwilkan perkataan

Ibnu Umar di atas, karena dinilai menyelisihi ketetapan di kalangan

Ahlussunnah yang mendahulukan Ali setelah Utsman, mendahulukan

10 orang yang dijamin masuk surga atas sahabat lainnya,

mendahulukan sahabat yang turut dalam perang Badar atas sahabat

lainnya, dan seterusnya. Nampaknya, maksud Ibnu Umar dengan

penafian ini, bahwa mereka berijtihad dalam menentukan orang yang
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paling utama, lalu tampak bagi mereka keutamaan tiga sahabat

tersebut, maka mereka menetapkannya dengan tegas. Saat itu mereka

belum menemukan pemyataan tekstual tentang keutamaan ketiganya.

Analisa ini didukung riwayat Al Bazzar dari Ibnu Ma'sud, dia

berkata, "Kami biasa memperbincangkan bahwa penduduk Madinah

yang paling utama adalah Ali bin Abi Thalib." Para periwayat hadits

ini tergolong tsiqah (terpercaya). Hal ini dipahami bahwa Ibnu

Mas'ud mengatakannya setelah pembunuhan Umar bin Khaththab.

Hadits Ibnu Umar di atas dipahami dalam konteks urutan

keutamaan. Adapun hujjah untuk memposisikan Ali *A g"9.r-Yyr"t.t
keempat adalah hadits Safinah dari Nabi SAW, U i {-, 0'pl\3 rrXl'
t3U 6nihfah berlangsung 30 tahun, setelah itu menjadi keraiaan).

Hadits ini dikutip para penulis kitab Sunan dan dinyatakan shahih oleh

Ibnu Hibban bersama ahli hadits lainnya.

Menurut Al Karmani, pernyataan Ibnu Umar "Kami

membiarkan" tidak dapat dijadikan hujjah, karena para ahli ushul

berselisih tentang lafazh, "Kami biasa mengerjakan", bukan pada

lafazh, "Kami biasa tidak mengerjakan", karena pada kalimat pertama

ada kemungkinan disertai persetujuan dari Nabi SAW, berbeda

dengan kalimat kedua. Kalaupun dikatakan kalimat tersebut dijadikan

hujjah, maka ia tidak termasuk bidang amaliah. Jika tetap diterima,

maka ia bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Kemudian Al
Karmani berkata, "Kemungkinan maksud Ibnu Umar adalah sebagian

masa Nabi SAW. Maka hal ini tidak menafikan bahwa tampak bagi

mereka keutamaan Ali RA sesudah itu." Kesimpulannya sudah

disebutkan pada bab "Keutamaan Abu Bakar."

p-F r:t f lG ii' ip iii.ti (Riwayat ini dinukil pula oleh

Abdullah bin Shalih dari Abdul Aziz). Yakni Ibnu Abu Salamah,

melalui sanad di awal hadits. Ibnu Shalih yang dimaksud di sini

adalah Al Juhani (sekretaris Al-Laits). Ada pula yang mengatakan ia

adalah Al Ijli, bapaknya Ahmad (penulis kitab Ats-Tsiqat).
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Seakan-akan Imam Bukhari mengutip riwayat pendukung ini
untuk mengukuhkan sanad hadits hingga Abdul Aziz bin Abu
Salamah. Sebab Abbas Ad-Dauri menukil hadits ini dari Syadzan

seraya berkata, "Dari Al Faraj bin Fadhalah dari Yahya bin Sa'id dari

Nafi". Seakan-akan Syadzan menukil hadits ini dari dua guru.

Al Ismaili meriwayatkannya dari Abu Ammar, Ar-Rumadi,

Utsman bin Abi Syaibah, dan selain mereka dari Aswad bin Amir
yang disebutkan di atas. Demikian juga diriwayatkan Abdul Aziz
Abdah Abu Salamah Al Khuza'i dan Hajin bin Al Mutsanna.

Kelima, hadits Utsman bin Mauhab tentang seorang laki-laki
menanyakan perihal Utsman bin Affan kepada Ibnu Umar. Imam

Bukhari meriwayatkan hadits ini melalui Musa bin Ismail.

,"J'i'i.t :i drriil (Utsman, dia adalah lbnu Mauhab). Dia

dinisbatkan kepada kakeknya. Adapun nama lengkapnya adalah

Utsman bin Abdullah bin Mauhab, maula bani Tamim. Dia berasal

dari Bashrah dan tergolong tabi'in pertengahan, setingkat dengan Al
Hasan Al Bashri. Dia seorang periwayat yang tsiqah menurut

kesepakatan ahli hadits. Diantara para periwayat terdapat pula

seseorang yang bernama Utsman bin Mauhab, yang berasal dari

Bashrah. Akan tetapi ia lebih rendah tingkatannya dibandingkan

Utsman yang disebutkan di atas. Dia pernah menerima hadits dari

Anas dan yang menukil darinya hanya Zaid bin Al Habbab.

Riwayatnya dikutip oleh An-Nasa'i.
. ".? t ., ,"4t €i 7 ,yi'u ,y3 *v (Seorang laki-laki penduduk Mesir

datang dan menunaikan haji di Ka'bah). Saya belum menemukan

keterangan tentang namanya dan tidak pula tentang nama orang yang

menjawabnya, maupun nama orang-orang yang duduk-duduk bersama

Ibnu Umar. Pada tafsir firman Allah Surah Al Baqarah l2l ayat 193,

,:$ o'jtJ 1 & erlt,tii (Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada

fitnah lagi) dalam surah Al Baqarah, akan disebutkan keterangan yang

mungkin dijadikan petunjuk, bahwa orang itu adalah Al Ala' binlzar.
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Demikian juga dalam bab "Keutamaan Ali", yang akan disebutkan

setelah ini. Lalu pada tafsir Surah Al Anfaal diterangkan bahwa yang

mengajukan pertanyaan langsung adalah Hakim. Ini pula yang

dijadikan pegangan oleh guru kami, Ibnu Mulaqqin. Semua ini

didasarkan bahwa kedua hadits itu menceritakan satu kejadian.

fA# f,3r Oi ,',l -S (Dia berkata, "Siapa syaikh diantara

mereka".). Maksudnya, siapakah orang yang senior di antara mereka

yang perkataamya dijadikan pegangan oleh mereka?

tff |7"7 ,rt;L"oi'nt 'g (Apakah engkau mengetahui bahwa

(Jtsman lari pada perang Uhud?...). Secara zhahir bahwa orang yang

bertanya ini termasuk kelompok yang fanatik terhadap Ali RA.

Maksud mengajukan tiga perkara ini adalah untuk mengukuhkan

keyakinannya tersebut. Oleh karena itu, dia mengucapkan takbir

sebagai ungkapan lega, ketika Ibnu Umar memberi jawaban yang

diharapkannya.

jelasknn kepadamu".). Seakan-akan Ibnu Umar memahami maksud

pertanyaan setelah si penanya bertakbir. Sekiranya Ibnu Umar telah

memahami maksudnya sejak awal, tentu dia akan menyebutkan setiap

permasalahan dengan alasannya. Ringkasnya, penanya mencela

Utsman dengan tiga perkara. Namun, Ibnu Umar menjelaskan

kepadanya hal-hal yang melegitimasi Utsman dalam semua perkara

itu. Masalah lari dari medan Uhud telah dilegitimasi oleh

pengampunan. Masalah tidak ikut serta dalam perang Badar

dilegitimasi oleh perintah Nabi SAW. Bahkan Utsman mendapatkan

ganjaran yang sama seperti mereka yang turut dalam perang Badar

baik dari segi duniawi maupun ukhrawi. Dari segi duniawi, dia diberi

bagian yang sama seperti mereka yang turut berperang. Sedangkan

dari segi ukhrawi, dia dijamin mendapatkan pahala. Sementara baiat

dilegitimasi pula oleh izin Nabi SAW. Bahkan tangan Rasulullah

sesungguhnya lebih baik daripada tangan Utsman sendiri. Hal ini

dinukil langsung dari Utsman sebagaimana dikutip AlBazzar melalui
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sanad yang jaryid, bahwa Abdunahman bin Auf mencaci Utsman,
maka Utsman berkata, "Mengapa engkau mengeraskan suaramu
kepadaku?" Abdurrahman menyebutkan tiga perkara di atas. Maka
Utsman memberi jawaban yang sama seperti jawaban Ibnu Umar.
Hanya saja dalam riwayat ini disebutkan, "Tangan kiri Rasulullah
SAW lebih baik daripada tangan kananku."

i)'-ib') i,-;i. Lit aXr rri ii&ii (Aku bersal<si bahwa Allah telah

memaa/kan dan mengampuninya).Ibnu Umar hendak menyitir firman
Allah dalam surah Aali lmraan [3] ayat 155, ..rElr ?T-"e$; ait'01
"* "r*'fr,L1;";'iitt w uttii; 6 jbii.irl:1lr ;l*t r;{ 

9r;Air
(Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari
bertemu dua pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh
syetan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah merekn perbuat [di
masa lampauJ dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada
mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyantun).

*t y io' .,t.a itr Jy: c:a;rsuts 'att! )in'*'& A,f:, (Adapun

ketidakhadirannya pada perang Badar, sesungguhnya saat itu dia
beristriknn putri Rasulullah SAn.Dia adalah Ruqayyah. Al Hakim
meriwayatkan dalam kttab Al Mustadrak dari Hammad bin Salamah

dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya, dia berkata, nr J; Ur'&
4:'uw ?u.ilt" 6 V7 ea$,* y iaa;ii o'?L rut y
L t-r* u6 u,i z5:) pie', ,6,rryu)fi)6'i. "b"3 ,kt t (Nabi sAtrt

meninggalkan Utsman dan Usamah bin Zaid [untuk mengurusJ

Ruqayyah yang sedang sakit, saat beliau keluar menuju perang
Badar. Ruqayyah pun meninggal ketika Zaid bin Haritsah tiba
menyampaikan kabar. Umur Ruqayyah ketika meninggal adalah 20
tahun).
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Ibnu Ishaq berkata, "Dikatakan bahwa anak Ruqayyah, Abdullah

bin Utsman, meninggal setelah ibunya pada tahun ke-4 H, dalam usia

6 tahun."

'^iki4 ojL ".f i3 ,Fr'*i ".r-i o€ 'js (sekiranya ada

seseorang di lembah Makknh yang lebih mulia dari utsman niscaya

akan diutusnya). Maksudnya, sekiranya ada diantara kaum muslimin

yang lebih dimuliakan dan dihormati oleh penduduk Makkah, tentu

Nabi SAW akan mengutus orang itu menggantikan posisi Utsman.

lt'*'), q.U€t ,ot,.;i'*t y h' ,p lt J:-: ui lNoti s,tw

mengutus (Jtsman dan terjadilah bai'at Ridhwan). Yakni pembaiatan

terjadi setelah Utsman pergi ke Makkah. Latar belakang peristiwa ini

adalah bahwa Nabi SAW mengutus Utsman kepada penduduk

Makkah, untuk memberitahu kaum Quraisy, bahwa beliau datang

untuk melaksanakan umrah, bukan untuk berperang. Pada saat Utsman

pergi ke Makkah, tersebar berita bahwa kaum musyrikin telah bersiap-

siap untuk memerangi kaum muslimin. Maka kaum muslimin

melakukan persiapan perang dan Nabi SAW membaiat mereka di

bawah satu pohon agar mereka tidak lari dari medan perang. Peristiwa

ini berlangsung saat Utsman tidak berada di tempat. Sebagian sumber

mengatakan, kaum muslimin mendapat berita bahwa Utsman telah

dibunuh. Lni juga yang menjadi sebab dilakukan baiat. Hal ini akan

dijelaskan pada Umrah Hudaibiyah di bagian akhir pembahasan

tentang peperangan.

Jr ';.;*'j-;j a)bii,r j; at J*':')ut @asututtah sAW

melalatkan 
"a"ngon 

tangan konori'ryo). Maksudnya, beliau

mengisyaratkan dengan tangan kanannya.

Ot-"L U-:f (Ini tangan Lltsman). Maksudnya, sebagai ganti

tangan Utsman. Lalu beliau meletakkannya pada tangan kirinya dan

bersabda, "Ini -yakni pembaiatan- untuk Utsman." Maksudnya,

menggantikan baiat Utsman.
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'Ain ilr ri. ';\t ,;L ;.r i'Sut (Ibnu Umar berkata kepadanya,

"Pergilah sekarang dan bawa hal ini bersamamu"). Maksudnya,

sertakanlah setiap perkara dengan sesuatu yang melegitimasinya,
hingga tidak ada lagi hujjah bagi keyakinanmu seputar ketidakhadiran

Utsman. Menurut Ath-Thaibi, Ibnu Umar mengucapkan hal itu untuk

mengejeknya, yakni pergilah membawa apa yang kamu jadikan

pegangan, sesungguhnya ia tidak bermanfaat bagimu setelah aku
jelaskan kepadamu.

Lanjutan dialog antara Ibnu Umar dan laki-laki tersebut akan

dipaparkan pada bab "Keutamaan Ali".

Catatan

Sebagian naskah menyebutkan hadits Anas 
-yang 

disebutkan
dua hadits terdahulu- pada urutan terakhir (yakni menggantikan
posisi hadits Ibnu Umar- penerj). Adapun yang kami sebutkan di atas

adalah berdasarkan urutan riwayat Abu Dzar. Akan tetapi perbedaan

ini bukanlah perkara yang besar.

8. Kisah Baiat, dan Kesepakatan Pengangkatan Utsman bin Affan
RA, serta Pembunuhan Umar bin Khaththab RA

Ui t;:Jti, .tii.i q.t-; ,y, lt';-,^," y .rry'r S^i'S"t;i *;\
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370l.Dari Amr bin Maimun ia berkata, "Aku melihat Umarbin
Khaththab RA di Madinatr, beberapa hari sebelum ditimpa (cobaan).

Beliau berdiri di hadapan Hudzaifah bin Al Yaman dan Utsman bin
Hunail lalu berkata, 'Bagaimana yang kalian lakukan berdua?
Apakah kalian takut bila kalian membebankan kepada tanah yang
tidak mampu ia pikul?' Keduanya berkata, 'Kami telah membebankan
urusan kepadanya yang mampu dipikulnya. Tidak ada padanya

keutamaan yang besar'. Dia berkata, 'Perhatikanlah barangkali kalian
telah membebankan kepada tanah apa yang tidak mampu dipikulnya'.
Keduanya berkata, 'Tidak'. Umar berkata, 'Kalau Allah memberi
keselamatan padaku, sungguh aku akan meninggalkan janda-janda

penduduk Irak, hingga mereka tidak butuh lagi kepada seorang laki-
laki sesudahku selamanya'." Dia berkata, "Tidaklah datang kepadanya

kecuali pada hari keempat hingga dia ditimpa (cobaan)." Dia berkata,
"Sungguh aku berdiri, tidak ada antara diriku dengannya kecuali
Abdullah bin Abbas pada sore hari dia ditimpa (cobaan) -dan bila dia
lewat di antara dua shaf maka dia berkata, 'luruskanlah'. Hingga
ketika dia tidak melihat pada mereka celah, dia pun maju dan

bertakbir. Barangkali dia membaca surah Yuusuf, atau An-Nahl, atau

yang serupa dengan itu pada rakaat pertama, sampai orang-orang pun
berkumpul. Maka tidaklah dia kecuali bertakbir dan aku

mendengamya berkata, 'Aku dibunuh 
-atau 

aku dimakan- anjing'.
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Ketika ia menikamnya. Si laki-laki 'aluujt melompat dengan pisau

yang memiliki dua mata. Ia tidak melewati seorang pun baik di kanan

maupun di kiri melainkan ditikamnya. Hingga ia berhasil menikam 13

orang 7 orang diantara mereka meninggal dunia. Ketika hal itu dilihat
oleh seorang laki-laki kaum muslimin, maka ia melemparkan mantel

kepadanya. Ketika laki-laki 'aluuj yakin dirinya tertangkap, ia pun

menyembelih dirinya. Umar mengambil tangan Abdurrahman bin

Auf, lalu menempatkannya di depan. Siapa yang berada dekat Umar

niscaya melihat apa yang aku lihat. Adapun orang-orang di bagian

pinggir masjid tidak tahu apapun hanya saja mereka kehilangan suara

Umar. Mereka pun berkata, 'Subhanallah'. Abdunahman bin Auf
shalat mengimami mereka dengan ringkas. Ketika mereka selesai, dia

(Umar) berkata, 'Wahai Ibnu Abbas, lihatlah siapa yang

membunuhku'. Dia berputar sesaat kemudian kembali dan berkat4
'Budak Mughirah'. Dia berkata, 'Apakah si tukang?' Dia menjawab,

'Benar'. Dia berkata, 'Semoga Allah membunuhnya, sungguh aku

telah memerintahkan padanya yang ma'ruf. Segala puji bagi Allah
yang tidak menjadikan kematianku di tangan seseorang yang mengaku

Islam. Sungguh engkau dan bapakku menyukai peningkatan jumlah

'aluuj di Madinah'. Adapun Abbas adalah orang yang paling banyak

memiliki budak di antara mereka. Dia berkata, 'Jika engkau mau aku

akan melakukan' 
-yakni 

jika engkau mau kami akan membunuh

(mereka|- Dia berkata, 'Engkau dusta, setelah mereka berbicara

dengan bahasa kalian, shalat menghadap kiblat kalian, dan

melaksanakan haji kalian?' Dia dibawa ke rumahnya. Kami pun

berangkat bersamanya. Seakan-akan manusia tidak pernah ditimpa
musibah sebelum hari itu. Ada yang berkata, 'Tidak apa-apa'. Ada
pula yang berkata, 'Aku mengkhawatirkannya'. Lalu didatangkan

nabizd dan beliau meminumnya. Namun, keluar dari perutnya.

Kemudian didatangkan air susu dan beliau meminumnya. Namun

keluar dari lukanya. Mereka pun mengetahui bahwa dia akan

meninggal dunia. Kami masuk menemuinya dan manusia pun datang

| 'Aluui adalah laki-laki kafir non Arab atau laki-laki yang kuat badannya-ed.
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menyirmpaikan pujian atasnya. Lalu seorang pemuda datang dan

berkatq "Bergembiralah wahai amirul mukminin akan berita gembira

dari Allah untukmu, berupa persahabatan dengan Rasulullah SAW,
jasa-jasa dalam Islam yang telah engkau lakukan, kemudian engkau

memegang kekuasaan dan berlaku adil, kemudian syahid'. Dia
berkata, 'Aku berharap hal-hal itu berimbang; tidak menjadi bebanku

dan tidak pula menjadi kebaikan bagiku'. Ketika pemuda itu berbalik,

Umar melihat kainnya menyentuh tanah. Umar berkata, 'Panggillah
pemuda itu untukku'. Dia berkat4 'Wahai anak saudaraku, angkatlah

kainmu, karena yang demikian lebih membuat awet kainmu dan lebih
takwa kepada Tuhanmu. Wahai Abdullah bin Umar, lihatlah berapa

utang yang menjadi tanggunganku'. Mereka pun menghitungnya dan

mendapatinya sebanyak 86 ribu atau sekitar itu. Dia berkat4 'Jika

mampu dilunasi oleh harta keluarga umar, maka bayarlah dari harta

mereka, jika tidak maka mintalah kepada bani Adi bin Ka'ab. Apabila
harta mereka tidak dapat melunasi, mintalah kepada kaum Quraisy,
jangan melewatkan mereka dan langsung minta kepada selain mereka.

Tunaikanlah harta ini untukku. Berangkatlah kepada Aisyah ummul
mukminin dan katakan; Umar mengucapkan salam unfukmu 

-jangan
katakan amirul mukminin, karena hari ini aku bukan lagi pemimpin

bagi kaum mukminin- tapi katakan; Umar bin Khaththab meminta

izin untuk dikuburkan bersama kedua sahabatnya'. Dia (Ibnu Umar)

memberi salam lalu minta izin, kemudian masuk menemuinya dan

mendapatinya sedang duduk menangis. Dia berkata, 'Umar bin
Khaththab mengucapkan salam untukmu dan minta izin agar

dikuburkan bersama kedua sahabatnya'. Aisyah berkata, 'Tadinya aku

menginginkannya untuk diriku, namun hari ini aku akan lebih
mengutamakannya mendapatkan hal itu daripada diriku sendiri'.
Ketika dia kembali maka dikatakan, 'Ini Abdullah bin Umar telah

datang'. Dia berkatq 'Angkatlah aku'. Maka seorang laki-laki
menyandarkannya kepada dirinya. Umar berkata, 'Ada apa

denganmu?' Dia berkata, 'Apa yang engkau inginkan wahai amirul
mukminin, dia telah memberi izin'. Dia berkata, 'Segala puji bagi

Allah, tidak ada sesuatu yang lebih penting bagiku daripada itu.

FATHUL BAARI _ 559



Apabila aku telatr meninggal, bawalah aku, kemudian berilah salam

dan katakan; Umar bin Khaththab minta izin. Apabila dia memberi

izin kepadaku maka masukkanlah aku, tapi bila dia menolakku,

kembalikanlah aku ke pekuburan kaum muslimin'. Ummul Mukminin

Hafshah datang dan wanita-wanita berjalan bersamanya. Ketika kami

melihatnya maka kami berdiri. Dia masuk menemuinya dan menangis

di sisinya beberapa saat. Lalu kaum laki-laki minta izin maka dia pun

masuk melalui tempat masuk mereka, dan kami mendengar suara

tangisannya dari dalam. Mereka berkata, 'Berilah wasiat wahai amirul

mukminin, tunjuklah penggantimu'. Dia berkata, 'Aku tidak

mendapati yang lebih berhak terhadap perkara ini selain kelompok

-atau 
kumpulan- yang Rasulullah wafat dalam keadaan ridha

terhadap mereka'. Dia menyebut Ali, LJtsman, Az-Zubair, Thalhah,

Sa'ad, dan Abdurrahman. Lalu dia berkata, 'Mdadi saksi atas kamu

Abdullah bin Umar tapi dia tidak memiliki (hak) apapun atas urusan

ini 
-laksana 

hiburan untuknya- jika kepemerintahan jatuh ke tangan

Sa'ad maka demikianlah keadaannya. Namun bila tidak, maka

hendaklah minta bantuan kepadanya siapa saja di antara kamu yang

diangkat menjadi pemimpin. Sesungguhnya aku memecatnya bukan

karena ketidakmampuan dan tidak pula karena khianat'. Dia

melanjutkan, 'r{ku berwasiat kepada khalifah sesudahku tentang kaum

muhajirin awal, hendaklah dia mengetahui hak mereka, dan

memelihara kehormatan mereka. Aku berwasiat pula kepadanya agar

berbuat baik terhadap kaum Anshar, orang-orang yang telah

menyiapkan tempat tinggal dan keimanan sebelum mereka, hendaknya

diterima yang baik dari mereka, dan dimaafkan yang buruk dari

mereka. Aku berwasiat kepadanya agar berbuat baik terhadap

penduduk negeri-negeri. Sesungguhnya mereka penopang Islam,

pemasok hartq dan pemicu kemarahan musuh. Hendaknya tidak

diambil dari mereka, kecuali apa yang lebih dari mereka disertai

keridhaan mereka. Aku berwasiat pula kepadanya agar berbuat baik

terhadap orang-orang Arab badui, karena merekalah asal bangsa Arab,

dan inti Islam. Hendaknya diambil harta-harta sampingan mereka dan

dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Aku
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berwasiat kepadanya tentang dzimmah Allah dan dzimmah Rasul-

Nya. Hendaknya ditunaikan untuk mereka sesudah mereka, berperang

dari belakang mereka, dan tidak dibebani kecuali (sesuai) kemampuan

mereka'. Setelah (ruh) dia dicabut, kami keluar membawanya dan

berangkat sambil berjalan kaki. Abdullah bin Umar memberi salam

dan berkata, 'IJmar bin Khaththab meminta izin'. Dia (Aisyah)
menjawab, 'Masukkanlah ia'. Maka dia dimasukkan. Lalu diletakkan

di sana bersama kedua sahabatnya. Ketika proses pemakamannya

selesai, kelompok tersebut berkumpul. Abdurrahman bin Auf berkata,

'Berikanlah urusan kalian kepada tiga orang di antara kalian'. Az-
Zubair berkata, 'Aku telah memberikan hakku kepada Ali'. Thalhah

berkata, 'Aku telah memberikan hakku kepada LJtsman'. Sa'ad

berkata, 'Aku telah memberikan hakku kepada Abdurrahman bin
Auf . Abdurrahman bin Auf berkata, 'Siapakah di antara kalian
berdua yang berlepas diri dari urusan ini, maka kita akan

menetapkannya untuknya, dan Allah serta Islam atasnya. Hendaklah ia
memperhatikan yang paling utama pada dirinya?' Kedua syaikh itu
menyuruh diam. Abdurrahman berkata, 'Apakah kalian mau

menyerahkannya kepadaku, dan Allah mengharuskan kepadaku untuk
tidak menyimpang dari yang paling utama di antara kamu?' Keduanya
menjawab, 'Baiklah'. Dia mengambil tangan salah seorang di antara

keduanya dan berkata, 'Engkau memiliki hubungan kerabat dengan

Rasulullah SAW, lebih awal memeluk Islam seperti telah engkau

ketahui, maka Allah atasmu, jika aku mengangkatmu menjadi
pemimpin niscaya engkau akan berbuat adil, dan jika aku mengangkat

Utsman niscaya engkau akan mendengar dan taat'. Kemudian dia
berduaan dengan yang lainnya dan mengatakan seperti itu. Ketika dia

telah mengambil perjanjian, dia berkata, 'Angkatlah tanganmu wahai

Utsman'. Lalu dia membaiatnya dan Ali pun membaiatnya. Lalu
penghuni tempat itu masuk dan membaiatnya."
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Keterangan Hadits:

(Bab Kisah baiat). Maksudnya, kisah baiat setelah Umar bin

Khaththab RA meninggal dunia.

(Dan kesepakatan atas pengangkatan Utsman). As-Sarakhsi

menambahkan dalam riwayatnya, "Dan pembunuhan Umar bin

Khaththab."

o)-4 f )t''it (Dari Amr bin Maimun). Dia adalah Amr bin

Maimun Al Azdi. Redaksi hadits ini secara lengkap juga diriwayatkan

dari Amr bin Maimun oleh Abu Ishaq As-Subai'i. Riwayatnya dikutip

Abu Syaibah, Al Harits, dan Ibnu Sa'ad. Lalu dalam riwayatnya

terdapat tambahan yang tidak ditemukan dalam riwayat Hushain.

Sebagian kisah pembunuhan Umar dinukil pula oleh Abu Rafi'

sebagaimana dikutip Abu Ya'la. Ibnu Hibban dan Jabir seperti dikutip

Ibnu Abi Umar. Riwayat Abdullah bin Umar tercantum dalam kitab Al
Ausath karya Ath-Thabarani dan Mi'dan bin Abi Thalhah seperti yang

dikutip Imam Muslim. Pada setiap riwayat tersebut terdapat

keterangan yang tidak dinukil oleh yang lairmya. Di tempat ini, saya

akan menyebutkan kandungan riwayat di atas dan faidah tambahan

yang terdapat pada selainnya.

aQi oi J3'dt?rr'o1: yH' 'i'fr'4it lltcu melihat Umar bin

Khaththab M beberapa hari sebelum ditimpa cobaan). Maksudnya,

sebelum dibunuh. Sedangkan kalimat, 'Beberapa hari' tepatnya adalah

4 hari, seperti yang akan disebutkan.

*- ur(Di Madinaft). Yakni setelah kembali dari menunaikan

haji. Pada pembahasan tentang jenazah disebutkan dari hadits Ibnu

Abbas bahwa hal itu berlangsung setelah dia kembali dari menunaikan

haji. Di dalamnya disebutkan pula kisah Shuhaib. Hal tersebut juga

disebutkan pada pembahasan tentang hukum. Menurut kesepakatan

ulama, kejadian ini sendiri berlangsung pada tahun ke-23 H.
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;ti owitwi l;;iii 6 ,Jrs .i;, i. ocilrou;lr u Ut * -s:.,
tb-!.i f r; urilr 6ii3 ii sk (Dia berdiri di hadapan Hudzaifah bin

Al Yaman dan (Jtsman bin Hunaif seraya berkata, "Bagaimana yang
lrnlian berdua lakukan. Apakah kalian takut bila kalian telah
membebani tanah dengan apa yang ia tidak mampu). Tanah yang
dimaksud di sini adalah tanah (di hak) yang dibuka oleh kaum
muslimin pada masa Umar. Umar telah mengutus keduanya untuk
menarik penghasilan darinya dan juga upeti dari penduduknya.
Masalah ini dijelaskan Abu tlbaid dalam krtab Al Amwal dari riwayat
Amr bin Maimun.

Kata, 'Perhatikanlah', yakni apa yang telah kalian bebankan.

Atau perintah ini bersifat peringatan untuk berhati-hati, karena hal itu
membutuhkan ketelitian.

"*ou' 'i ,+ t;lAt:11; :1,6 lKeduanya berkata, ,Kami telah\l

membebankan padanya urusan yang ia mampu). Dalam riwayat Ibnu
Abi Syaibah dari Muhammad bin Fudhail dari Hushain melalui sanad

seperti di atas, ,*\i Ui=jrl '-'j ,-rlf,"i, )$ lnudzaifah berkata,

'Kalau engkau mau, aku akan melipatgandaknn bumiku'.). Yakni aku
akan menetapkan bea penghasilannya dua kali lipat. Sementara

Utsman bin Hunaif berkata, G,Jr,'A € lli s.r\i Ui6'.tA $rnggah atat

telah membebankan pada tanahku perkara yang ia mampu).Ibnu Abi
Syaibah menukil pula dari Al Hakam bin Amr bin Maimun , 'Jtt'fr"oi

|y tej 6a:t 4f ,y ,Vro.*j, ,t?: ,F ,p'o't: US ,r;;l d lrt;3, ', 1.' '. , '
p* :Ju ieJl5 t3ltJrl 76b (sesungguhnya (Jmar berkata kepada (Jtsman

bin Hunad 'Jikn aku menambahkan untuk setiap kepala dua dirham
dan untuk setiap ladang satu dirham serta satu ukuran makanan,
apakah mereka mampu memikulnya?' Dia menjawab, 'Ya!).

"elJ) 
o-.31{Sesungguhnya aku berdiri). Maksudnya, dalam shaf

menunggu shalat Subuh.
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lb i.i' ip ll q.s ni 6 Qidak ada antara diriku dengannya,

kecua'.li ,qOautUn bin Abbas). Yakni tidak ada penghalang antara
diriku dan Umar bin Khaththab selain Abdullah bin Abbas. Dalam

riwayat Abu Ishaq disebutkan , $z't\1(Kecualt dua orang).

',Fj| ,tt,,* aiy', i,Sa ilU';.7,tltt€j getiau apabito

melewati dua shaf niscaya berkata "luruskanlah". Hingga apabila
dia tidak melihat padanya). Maksudnya, pada shaf-shaf tersebut.

Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, "Pada mereka", yakni pada

orang-orang yarlg berdiri dalam shaf.

'?:r-ii X-.8 (Celah, maka dia maju dan bertakbir). Dalam

riwayat Al Ismaili dari jalur Jarir dari Hushain disebutkan , 
'Jil r\ O€ j

i:-6"'i ,{w 61\ ,F ,t\?r 
'rjui ,3:" ls '; ?:tj'at:ar c;}ii l*.ir

'$Ja @pabila dia masuk masjid don iqamat shalat dikumandangkan,

dia mundur pada setiap dua shaf dan berkata, 'Luruskanlah'. Hingga
dia tidak lagi melihat adonya celah, kemudian dia maju dan
bertakbir).

Dalam riwayat Abu Ishaq dari Amr bin Maimun disebutkan,

menyaksikan Umar pada hari ditikam. Tidak ada yang menghalangiku
unluk berada di shaf pertamq, kecuali rasa segan kepadanya. Dia
seorang yang berwibawa. Aku pun berada di shaf berikutnya. Adapun
Umar tidak bertakbir hingga menghadap kepada shaf pertama dengan
wajahnya. Apabila melihat seseorang yang lebih maju dari shaf atau
lebih mundur maka dipukulnya dengan cambuk. Hal itulah yang
mencegahku untuk dekat dengannya).
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ial, e,Ljfir -€)Sl'ti 4 (Aku dibunuh -atau aku dimakan-

anjing ketika ia meniknmnya). Dalamriwayat Jarir, ,if :f l- Al etAU

i,i3r g ;,Sut;i? i'^Ja,.;'p (Dia maju, dan tidaklarh dia kecuati

telah bertakbir lalu ditikam Abu Lu'lu'ah. Dia berkata, 'Aku dibunuh

anjing'.). Sementara dalam riwayat Ishaq 
-yang 

disinggung di atas-
disebutkan, ii;L i,y"'#?6,45 ir4tirrr;ii I i Ce
,# 'J-t i-j<i' FS3 ,it"-tk,yrx.61& U-i:-i ,c,t,ve;x (Abu

Lu'lu'ah, budak Mughirah bin Syu'bah, menghadang Umar dan dia
pun mundur tak jauh darinya, kemudian ia menikamnya dengan tiga
tikaman, aku pun melihat Umar mengisyaratkan dengan tangannya

seperti ini, 'Tetaplah di tempat knlian, anjing telah membunuhku'.).

Nama Abu Lu'lu'ah adalah Fairuz, seperti yang akan dijelaskan.

Ibnu Sa'ad meriwayatkan melalui sanad yang shahih hingga Az-
Zuhi, dia berkata, "Adapun Umar tidak memberi izin kepada tawanan

yang telah baligh untuk masuk Madinah. Hingga Al Mughirah bin
Syu'bah 

-yang 
saat itu sebagai gubernur di Kufah- menulis surat

kepada Umar memberitahukan budak miliknya yang mahir bertukang.

Al Mughirah minta izin kepada Umar memasukkan budak itu ke

Madinah. Dia berkata, 'Budak ini memiliki berbagai keterampilan

yang dapat membawa manfaat bagi manusia. Ia pandai besi, pemahat,

dan tukang kayu'. Umar pun memberi izin kepadanya. Al Mughirah
menetapkan untuknya 100 setiap bulan. Budak itu mengeluhkan

kepada Umar akan besarnya setoran yang ditetapkan. Umar berkata

kepadanya,'Setoranmu tidaklah seberapa dibandingkan dengan

penghasilan yang engkau dapatkan'. Budak tersebut berbalik dengan

kesal dan marah. Kejadian itu pun berlalu hingga beberapa malam.

Suatu ketika, budak tersebut lewat di depan LJmar, maka Umar
berkata, 'Bukankah telah diceritakan kepadaku bahwa engkau

mengatakan jika aku mau niscaya engkau mampu membuat

penggilingan yang diputar oleh angin?' Budak itu menatap Umar

dengan wajah masam lalu berkata, 'Aku akan membuat untukmu
gilingan yang diperbincangkan orang-orang'. Umar menghadap
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kepada orang-orang yang bersamanya, lalu berkata, 'Budak itu

mengancamku'. Ia berdiam beberapa malam, lalu datang

menyembunykan dalam selimut sebilah pisau besar yang memiliki
dua ujung dan pegangannya berada di tengah. Ia menyembunyikannya

di salah satu sudut masjid pada saat keadaan masih gelap. Hingga

Umar keluar membangunkan orang-orang untuk shalat. Umar biasa

melakukan hal itu. Ketika Umar telah dekat dengannya maka ia
melompat ke arah Umar dan menikamnya tiga kali, salah satu

tikamannya di bawah pusar hingga menembus kulit bagian dalam, dan

inilah yang membawa kematiannya."

Dalam hadits Abu Rafi' disebutkan, "Abu Lu'lu'ah adalah

budak Al Mughirah, dan dia Al Mughirah memanfaatkan budak itu
untuk menyetor 4 dirham setiap hari. Ia bertemu Umar dan berkata,

'Sesungguhnya Al Mughirah telah memberatkanku'. Umar berkata,

'Bertakwalah kepada Allah dan berbuat baiklah kepadanya (Al
Mughirah)'. Tidak ada niat bagi Umar kecuali apabila bertemu Al
Mughirah niscaya akan diajaknya berbicara untuk memberi

keringanan bagi budak itu. Si budak berkata, 'Semua manusia

mendapatkan keadilannya selain aku'. Diam-diam ia pun berniat

membunuhnya. Ia membuat sebilah pisau besar yang memiliki dua

ujung, lalu diberi racun untuk membunuh Umar. Kemudian ia sengaja

memilih shalat Subuh hingga Umar berdiri dan berkata, 'luruskanlah

shaf-shaf kalian'. Ketika telah bertakbir, ia menikamnya pada bagian

bawah bahunya dan pada sisi lambungnya, sampai Umar terjatuh."

Imam Muslim meriwayatkan dari Mi'dan bin Abi Thalhah, 'oi

;ri;;n rs irii t1 ,7r-nicri-s d.'Fk-t4iri;rut'.,j,r *
(Sesungguhnya Umar berkhutbah dan berkata, 'Alat melihat ayam

jantan mematukku tiga patukan, dan aku tidak beranggapan lain
kecuali bshwa ajalku telah dekar'.). Dalam riwayat Juwairiyah bin

Qudamah, dari Umar, sama seperti itu, hanya saja ditambahkan, i (i
',* ,?la$t rt rl (Tidak berlalu kecuali Jum'at tersebut hingga

dia ditikam).
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Ibnu Sa'ad menukil dari Sa'id bin Abi Hilal, dia berkata, "Telah

sampai kepadaku bahwa Umar... dia menyebutkan seperti di atas

seraya menambahkan... aku menceritakannya kepada Asma' binti
Umais, maka dia menceritakan kepadaku bahwa Umar berkata,

'Sesungguhnya aku akan dibunuh oleh seorang laki-laki Ajam (non

Arab)'."

Umar bin Syabah meriwayatkan dalam kitab Al Madinah, dari

hadits Ibnu Umar melalui sanad yanghasan i4i$ii gr\,'Jtt';-Lbi

# |.*Ea o! i,]a,qt? i,?'& oi i{t 7,'i'Jut'i'zb lJ'#.
';c\t f4 (Sesungguhnya (Jmar masuk membawa Abu Lu'lu'ah ke

dalam rumahnya untuk memperbaiki palang pintu miliknya. Abu

Lu'lu'ah berkata, 'Perintahkan Al Mughirah agar mengurangi

setoranku'. Umar berkata, 'Sesungguhnya engkau memiliki
penghasilan besar. Bersabarlah ! ).

Ath-Thabarani meriwayatkan dalam kitab Al Ausath, melalui
sanad yang shahih dart Al Mubarak bin Fadhalah, dari Ubaidillah,

dari Nafi', dari Ibnu lJmar, ,#'#?li n'# (Abu Lu'lu'ah

menikam Umar dua tikaman). Hadits ini mesti dipahami bahwa ia
tidak menyinggung tikaman ketiga yang membawa kematian Umar.

,)ij';,b zir.i'$b up lTingga ia meniknm l j orang). Dalam

riwayat Abu Ishaq disebutkan,'-* ,rti $j[J":/6.1 .t rir 1tz orang

bersamanya dan dialah yang ke-l3). Ibnu Sa'ad *.nu-buhkan dari

riwayat Ibrahim At-Taimi dari Amr bin Maimun, \i'fui\l,t* ob)
rj' i +; rllr-i .irr ;1 ots j iles';.*L 6 1)b * ,a, (Dan (Jmar

mengenakan sarung kuning yang telah ia angknt hingga dadanya.

Ketika ditikam, dia berkata, 'Adapun urusan Allah adalah perkara

yang telah ditetapkan'.).
l,o. or" . .,.* -& ov (7 orang diantara mereka meninggal). Maksudnya,

dan sisanya bertahan hidup. Di antara nama-nama mereka yang
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sempat saya dapatkan adalah Kulaib bin Al Bakir Al-Laitsi. Dia dan

juga saudara-saudaranya; Aqil, Amir, dan Iyas, masih tergolong

sahabat.

Kami meriwayatkan dalam kitab Juz'u Abi Al Jahm, melalui

sanad yang shahih hingga Ibnu Umar, bahwa dia bersama Umar

pulang dari menunaikan haji. Dia melewati seorang wanita, lalu

dikuburkan oleh Kulaib Al-Laitsi. Umar bersyukur atas perbuatannya

lalu berkata, 'Aku berharap Allah memasukkannya ke dalam surga'.

Maka dia (Kulaib) ditikam saat Umar ditikam dan meninggal dunia'"

Abdunazzaq meriwayatkan dari jalur Nafi' sama seperti itu, dan

dari jalur Az-Zuhi,",#3 # ecLj.)qj't* etti"i ;: ;fu @bu

Lu'lu'ah menikam 12 laki-laki dan meninggal di antara mereka Umar

serta KulaiD). Ibnu Abi Syaibah menukil dari jalur Abu Salamah dan

Yahya bin Abdurrahman tentang kisah pembunuhan LJmar, ;1'Aei

*'#to F i * i7? (Abu Lu'tu'ah membunuh Kutaib bin At

Bakir dan membawa kematiannya).

e-f; *L'P.l+r:.-Xjr 'u hu|,si)tlJs 6etika hal itu dilihat

oleh seoran'g laki-laki'aori kaum muslimin maka ia melemparknn

mantel kepadanya). Dalam kitab Dzail Al Isti'ab karya Ibnu Fathun

dari jalur Sa'id bin Yahya Al Umawi, dia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami, orang yang mendengar Hushain bin

Abdurrahman mengenai kisah ini menceritakan kepadaku, dia berkata,

"Ketika hal itu dilihat oleh seorang laki-laki dari kaum Muhajirin yang

bernama Hithan At-Taimi Al Yarbu'i, maka dia melemparkan mantel

kepadanya." Riwayat ini lebih shahih dibanding riwayat Ibnu Sa'ad

melalui sanad yang lemah lagi munqarfti' (terputus) dengan lafazh,

"Abu Lu'lu'ah menikam sekelompok orang, maka Abu Lu'lu'ah
ditangkap oleh sekelompok Quraisy, di antaranya; Abdullah bin Auf
dan Hasyim bin Utbah (keduanya berasal dari bani Zuhrah), serta

seorang laki-laki dari bani Sahm. Abdullah bin Auf melemparkan

pakaian yang sedang dikenakannya kepada Abu Lu'lu'ah." Jika

568 - FATHUL BAARI



riwayat ini terbukti akurat, maka harus dipahami bahwa mereka semua

bersekutu dalam hal itu.

Sa'ad meriwayatkan dalam Al Waqidi melalui jalur lain, 3-?'Oi

i,Fi gri ci,, yt ,f ,*st :T i &t lsesunggahnya Abduilah bin Auf

melindungi kepala Abu Lu'lu'ah).

|i:rii i\i i,f )r.t-*1i-';i,'Jj6i (Dia mengambil

Abdurrahman bin Auf, lalu memajukannya ke depan). Yakni untuk
menjadi imam shalat.

'"+;r.-i 
f";t * t+. U Qqtaurrahman bin Auf shalat

mengimami merekn dengan ringkas). Dalam riwayat Abu Ishaq

disebutkan, '#ti lt H cC t5{s ;i:<tt':)ribbi t! :9ipr e,f t" P\
(Dengan membaca dua surah paling pendek dalam Al Qur'an; yaitu
inna a'thainaakal kautsar dan idzaa jaa'a nashrullaahi wal fath).
Kemudian dalam riwayat Ibnu Syihab di atas ditambahkan, 'fr + "j
'pi & +* ut.J:iC ^;iilaii,r yj C\,;i;rtt ,** & Jl,
; l;Ut'!j d.i>t:l ) ,'J,3 ,t:irlii r|"61 4ti ,:,Sui gij e *
ttj $i (Kemudian darah [Jmar semakin banyak keluar hingga dia

pingsan. Aku pun membawanya bersama sekelompok orang hingga
aku memasukkannya ke dalam rumahnya. Dia terus pingsan hingga
keadaan terang. Dia pun melihat wajah-wajah kami, lalu berkata,
'Apakah orang-orang telah shalat?' Aku berkata, 'Ya!' Dia berkata,
'Tidak ada Islam bagi siapa yang meninggalkan shalat'. Kemudian
dia berwudhu dan shalat).

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, 4g
'b?:Atu*i iltt .o'rli<s'6 U,p *,6t e, 1Jiii d i? ,ru

Pada rakaat pertama membaca surah Al Ashr, dan pada rakaat kedua

Qul yaa ayyuhal kafirun." Ibnu Umar berkata, "Dia menyandarkan
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tubuhnya kepadaku sementara lukanya terus mengeluarkan darah.

Aku meletakkan jari tengahku, namun tidak bisa menutupi lukanya).

"*tU'-pt 
lV Ur U ,j6 t jt'*t rJit lXettka mereka selesai, dia

berkata, "Wahai lbnu Abbas, lihatlah siapa yang membunuhku".).

Dalam riwayat Abu Ishaq disebutkan , Lli 4& i. ol' +o r;- : #'Jvt
r-i;Gr t:rry u ,.lr iti; :rju6 rrii ou'J9/o'*1 :u,$r rltut 7Lt*o,

berkata, 'Wahai Abdullah bin Abbas,'k"lrorloh dan berserulah

kepada manusia; apakah ini dari knlian?' Mereka menjawab, 'Kami

berlindung kepada Allah, sungguh kami tidak mengetahui dan tidak

pula mengerti'.). Mubarak bin Fadhalah menambahkan, "IJmar

mengira dia mempunyai kesalahan kepada manusia yang dia tidak

tahu. Maka dia memanggil Ibnu Abbas -dan 
Ibnu Abbas adalah

orang yang dia sukai serta dekat dengannya- lalu berkata, 'Aku ingin
engkau mencari informasi, dari kelompok manakah ini?' Ibnu Abbas

keluar dan tidaklah dia melewati suatu kelompok melainkan mereka

menangis seakan-akan kehilangan anak sulung mereka sendiri. Ibnu

Abbas berkata, 'Aku melihat kegembiraan pada wajahnya'."

!3t 1Si tukang). Dalam riwayat Ibnu Fudhail dari Hushain yang

dikutip Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Sa'ad disebutkan, ash-shanaa'.

Para pakar bahasa berkata, "Dikatakan 'rajulun shana'ul yadd

wallisaan' (laki-laki yang trampil tangan dan lisan), dan dikatakan,

'imra'atun shana'ul yadd' (perempuan yang trampil tangan)."

Namun, Abu Zaid meriwayatkan bahwa kata shanaa' dan shana'

digunakan untuk laki-laki dan perempuan.

,+j thJ-'nj giaok menjadikan kematianku). Yakni

pembunuhanku. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan

kata' m an iyy at i' (kematianku).

i>{-:.)r g:t-;-,F) (seseorang yang mengaku Islam). Dalam

riwayat Ibnu Syihab disebutkan, eitt:- *,u',W"il gif' n Uiir jfi
'A-S'^: tlri;, 1furlt y (Dia berkata, 'segala puii bagi Allah yang
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tidak menjadikan pembunuhht, orang yang akan membantahku di
hadapan Allah dengan satu sujud yang pernah dilakukannya'.).

Sementara dalam riwayat Mubarak bin Fadhalah disebutk*, o'it-;J-
iirr ft LJI 1 )1(Dia membantahku dengan ucapan, 'Laa llaaha

Illalah' [Tiada sesembahan kecuali AllahJ).

Dari pernyataan ini disimpulkan bahwa apabila seorang muslim
membunuh secara sengaja, masih ada harapan bagrnya untuk
mendapat ampunan, berbeda dengan mereka yang mengatakan bahwa
pembunuh tidak mendapat ampunan selamanya. Masalah ini akan

dijelaskan pada pembahasan tentang tafsir surah An-Nisaa'.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatk *, L3'til. ifli U ilr ii;ti (Semoga

Allah membunuhnya, sungguh aku telah memerintahkannya yang
ma'ruf [baikJ). Yakni tidak tersembunyi baginya apa yang

diperintahkan kepadanya. Lalu dalam hadits Jabir disebutkan, ,'rb Jui

,l,fi l'^ht'i ,p ,:# &?tt ,:,J J:i frt,E ,4 n!, A* ,iW t
. , 

^ 
. , 2,'#i airi :Jtii ((Jmar berkata, 'Janganlah kalian terburu-buru kepada

orang yang membunuhlar'. Dileatakan, 'Sesungguhnya ia telah
membunuh dirinya'. Umar mengucapkan istrja' [yaloi ucapan innaa
lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uunJ. Lalu dikatakan kepadanya,
'Sesungguhnya dia adalah Abu Lu'lu'ah'. Maka (Jmar pun
mengucapknn, 'Allahu Akbar' [Allah Maha Besar'.).

?- urL#t](J"bl :V't$-tu|'cs u (Dahutu engkau dan

bapakrnu menyukai memperbanyakjumlah 'aluuj di Madinah). Dalam
riwayat Ibnu Sa'ad dari jalur Muhammad bin Sirin dari Ibnu Abbas

disebutkan, ',H 
eb Wa-r i,f ,qi * ,+*f ,y q tii :'fr Jui

C:4 #r {umar berkata, 'Ini adalah perbuatan rekan-rekanmu.

Dahulu aku ingin negeri ini tidak dimasuki 'aluuj dari tawanan
perang, namun knlian mengalahkanku ).

Ibnu Sa'ad mengutip dari jalur Aslam, mantan budak Umar, dia
berkata, "IJmar berkata, 'siapakah yang menikamku?' Mereka
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menjawab, 'Abu Lu'lu'ah dan namanya Fairuz'. Dia berkata,

'Sungguh aku telah melarang kalian mendatangkan seorang 'aluuj ke

Madinah, namun kalian tidak menaatiku'." Hal serupa terdapat dalam

riwayat Mubarak bin Fadhalah.

Umar bin Syabah menukil dari jalur Ibnu Sirin, dia berkata,

"Telah sampai kepadaku bahwa ketika Umar mengatakan, 'Jangan

masukkan kepada kami dari tawanan selain budak perempuan', maka

Abbas berkata kepadanya, 'Sesungguhnya pekerjaan di Madinah

sangat berat dan tidak akan berjalan baik, kecuali ditangani oleh

'aluuj. "

'r;i'it (Jika engkau mau kami akan melakukan). Ibnu ArTin

berkata, "Hanya saja Ibnu Abbas berkata demikian karena dia

mengetahui bahwa Umar tidak akan memerintahkan membunuh

mereka."

U.i-? (Engkau berdusta). Perkataan ini dipahami sebagaimana

karekter Umar yang keras dan tegas dalam masalah agama. Sebab

Umar memahami perkataan Ibnu Abbas, "Jika engkau mau maka kami

akan melakukan", yakni kami akan membunuh mereka. Maka Umar
memberi jawaban demikian. Penduduk Hijaz biasa menggunakan kata

kadzaba (dusta) dengan arti keliru atau salah. Hanya saja Umar
mengatakan, "Setelah mereka shalat", karena pengetahuannya bahwa

muslim tidak halal dibunuh. Akan tetapi, mungkin Ibnu Abbas

bermaksud membunuh para'aluuj yang belum memeluk Islam.
t. . i . . . liU.P *,;ti (Didatangknn nabidz makn dia pun meminumnya).

Dalam n*n, Abu Rafi, ditambahkan ,'ar? u v '-w.(untuk diketahui

sejauh mana kedalaman lukanya). Sementara dalam riwayat Abu

Ishaq, "Ketika pagi hari tabib masuk menemuinya dan berkata,

'Minuman apakah yang paling engkau sukai?' Dia menjawab,

'Nabidz'. Maka dia minta dibawakan nabidz, lalu meminumnya

namun keluar dari lukanya. Dia berkata, 'Ini adalah nanah, berikan

kepadaku susu'. Diberikan susu dan dia meminumnya tapi keluar dari
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lukanya. Tabib berkata,'Berwasiatlah, sesungguhnya menurutku,

engkau akan meninggal pada hari ini atau besok'."

d-|?'e t-rrl (Keluar dari perutnya). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan, "Dari lukanya", dan versi ini lebih tepat. Pada

riwayat Abu Rafi' dikatakan, *Nabidz tersebut keluar dan tidak
diketahui apakah itru nabidz atau daratr." Masih dalam riwayatnya,

"Mereka berkata, 'Tidak mengapa bagimu watrai amirul mukminin'.
Dia berkata, 'Jika ada apa-apa dengan pembunuhan, maka sungguh

aku telah dibunuh'. Dalam riwayat Ibnu Syihab ia berkata: Salim
mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar
berkata, "IJmar berkata, 'Kirimlah untukku tabib untuk memeriksa

lukaku'." Dia berkata, "Mereka mengirim utusan menjemput tabib

Arab. Tabib itu memberinya minum nabidz namun terjadi keserupaan

antara nabidz dan darah ketika keluar dari bekas tikaman yang berada

di bawah pusar." Dia berkata, "Aku memanggil tabib lain dari kaum
Ansar, lalu tabib ifu memberinya minum susu. Temyata susu itu
keluar dari bekas tikaman berwarna putih. Tabib tersebut berkata,
'Buatlah perjanjian wahai amirul mukminin'. Umar berkata, 'Ia telah

berkata jujur padaku. Sekiranya ia mengatakan selain itu niscaya aku
mendustakannya'."

Mubarak bin Fadhalah menyebutkan, "Kemudian dia minta
dibawakan minuman susu, lalu dia meminumnya dan ternyata air susu

itu keluar dari dua luka, maka dia mengetahui bahwa dirinya akan

meninggal. Dia berkata, 'Sekarang, sekiranya aku memiliki dunia
niscaya aku jadikan penebus kedahsyatan peristiwa ini. Namun, tidak
ada yang demikian dan segala puji bagi Allah bahwa aku tidak melihat
selain kebaikan'."

Catatan

Maksud nabidz dalam hadits ini adalah buah kurma yang

direndam dalam air. Mereka melakukan hal ini untuk mendapatkan
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air yang segar. Masalah ini dijelskan pada pembahasan tentang

minuman.

yt}Z-;t$ ,a: (Manusia datang memberi pujian kepadanya).

Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, "Mereka pun memberikan

pujian keapadanya." Pada hadits Jabir yang dikutip Ibnu Sa'ad

disebutkan bahwa orang yang memberi pujian tersebut adalah

Abdurrahman bin Auf. Lalu Umar memberi jawaban kepadanya

seperti jawabannya kepada yang lain.

Umar bin Syabah meriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar bahwa

Al Mughirah memberi pujian kepada Umar seraya berkata,

"Bahagialah engkau dengan surga." Maka Umar memberi jawaban

yang serupa dengan jawabannya kepada selainnya. Kemudian Ibnu

Abi Syaibah menukil dari Al Miswar bin Makhramah bahwa dia

termasuk orang yang masuk menemui Umar saat ditikam.

Ibnu Sa'ad mengutip dari Juwairiyah bin Qudamah, * ,yn
rg12 riS;.?f, y Jr', a<! ,9ti,'&1"j ptur ,1i( "i y-y,'&i "; L.aUs'

f tf*o sahabat masuk menemuinya, kemudian penduduk Madinah,

kemudian penduduk Syam, kemudian penduduk lrak. Setiap kali suatu

lraum masuk menemuinya mereka pun menangis dan memberi puiian

kepadanya). Sebagian redaksi riwayat ini telah disebutkan pada

pembahasan tentang upeti. Sementara dalam riwayat Abu Ishaq yang

dikutip Ibnu Sa'ad disebutkan, 1 Uil |il'#i ;1 ,,Sui J+')i ;)',-*: iufl

/#r :i-f e,;, CiU Jt df: rY rlo'# (Dia didatangi oteh

Ka'ab Al Ahbar lalu berkata, 'Bukankah telah aku kntakan kepadamu

bahwa engknu tidak akan meninggal melainkan dalam keadaan

syahid. Sementara engkau berkata; darimana [syahid ituJ sementara

aku berada di Jazirah Arab).

'qt-Z' ,f : 161 lOon seorang pemuda datang). Dalam riwayat

Juwairiyah dari Hushain yang disebutkan pada pembahasan tentang

jenazah disebutkan, JLaili ,H'qtb # et:t (Seorang pemuda dari

574 - FATITUL BAARI



kalangan Anshar masuk menemuinya). Kemudian tercantum pada

riwayat Simak Al Hanafi dari Ibnu Abbas yang dikutip Ibnu Sa'ad,

bahwa dia memberi pujian kepada lJmar, lalu Umar menjawab seperti

yang dikatakannya kepada si pemuda di tempat ini.

Sekiranya tidak dikatakan di tempat ini bahwa pemuda itu dari
Anshar niscaya akan ditafsirkan bahwa pemuda yang dimaksud adalah

Ibnu Abbas. Namun, tidak ada halangan bila yang memberi pujian
lebih dari satu orang, dan jawaban umar hanya satu seperti yang telah

disebutkan. Untuk memperkuat kesimpulan ini, bahwa ketika pemuda

tersebut berbalik, maka Umar bin Khaththab melihat kainnya sampai

ke tanah, lalu Umar mengingkarinya. Sementara hal ini tidak
disinggung dalam kisah Ibnu Abbas.

Sikap Umar yang mengingkari Ibnu Abbas menunjukkan
kekokohannya dalam urusan agama. Kondisinya yang sedang

menghadapi kematian tidak menghalanginya melakukan amar ma'ruf.
Hal ini telah disinyalir Ibnu Mas'ud seperti dikutip Umar bin Syabah,

"Abdullah berkata, 'Semoga Allah merahmati Umar. Kondisi yang

sedang dihadapinya tidak menghalanginya untuk mengucapkan
perkataan yang hak (benar)'."

{J-ti (Dan jasa-jasa). Jika dibaca 'qadamun' bermakna

keutamaan atau jasa. Sedangkan bila dibaca 'qidamun' artinya lebih
dahulu.

i'rt'e ". 'n-i 1f"*udian syahadah [mati syahidfi. Dalam riwayat

Ibnu Jarir disebutk*, l..ii ii|t-iJ.iiq:,lr { (Kemuaian syahadah

sesudah ini semua).

C li ";b | (Tidak menjadi bebanku dan tidak pula menjadi

kebaikan bagiku). Maksudnya, seimbang dan saling menutupi.

|!-'?..Ji ltetth bersih bagi kainmrz). Kebanyakan periwayat

menukil dengan kata'anqaa', sementara Al Kasymihani menukil
dengan kata'anfaa'. Pada riwayat Mubarak bin Fadhalah disebutkan,

I
I
I

I
I

I
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Ibnu Abbas berkata, "Jika kamu berkata demikian, semoga Allah
membalasmu dengan kebaikan. Bukankah Rasulullah SAW telah

berdoa agar Allah memuliakan agama dan kaum muslimin denganmu,

di saat mereka ketakutan di Makkah? Ketika kamu masuk Islam maka

keislamanmu menjadi kemuliaan, dan denganmu Islam menjadi

nampak/unggul. Kamu berhijrah dan hijrahmu merupakan

kemenangan. Kemudian kamu tidak pemah tertinggal dalam
peperangan yang dilakukan Rasulullah untuk melawan orang-orang

musyrik. Beliau SAW diwafatkan dalam keadaan ridha kepadamu.

Kamu pun menjadi menteri khalifah sesudah beliau di atas minhaj

Nabi SAW. Lalu kamu menjadikan orang-orang terdahulu sebagai

taudalan bagi yang datang kemudian. Setelah itu khalifah diwafatkan
dalam keadaan ridha kepadamu. Kamu memegang tampuk

kepemimpinan dengan sebaik-baiknya. Denganmu Allah
membukakan negeri-negeri, memasok harta benda, mengusir musuh,
dan memasukkan kepada ahli bait orang-orang yang akan

melapangkan mereka dalam agama dan rezeki. Kemudian Allah
menutup hidupmu dengan syahadah (mati syahid). Sungguh

kebahagiaan untukmu'. Dia (Umar) berkata, 'Demi Allah,
sesungguhnya yang teperdaya adalah siapa yang kamu perdayakan'.

Kemudian dia berkata, 'Apakah kamu akan memberi kesaksian

untukku wahai Abdullah pada hari Kiamat?' Dia menjawab, 'Ya!' Dia
berkata, 'Ya Allah, segala puji hanya untuk-Mu'."

Dalam riwayat Mubarak bin Fadhalah disebutkan, "Al Hasan Al
Bashri berkata 

-saat 
disebutkan kepadanya perbuatan Umar ketika

menghadap kematian dan rasa takutnya kepada Rabb-Nya-,
'Demikianlah seorang mukmin, ia mengumpulkan kebaikan dan rasa

prihatin. Sementara orang munafik mengumpulkan keburukan dan

kesombongan. Demi Allah, kamu tidak mendapati seseorang yang

bertambah kebaikannya, melainkan kamu mendapatinya bertambah
takut dan prihatin, dan tidak bertambah kejelekan seseorang

melainkan bertambah sombong'."
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'ri tii nai4 erlr;i lr-ri i-u,e Jb 6"5t,,#;j 1' + 
';ijii (Wahai Abdullah bin (Jmar, perhatikanlah apa yang menjadi

tanggunganku daripada utang. Merekn pun menghitungnya dan
mendapatinya sejumlah 86 ribu atau sekitar itu). Dalam hadits Jabir
disebutkan, "Kemudian dia berkata, 'wahai Abdullah, aku bersumpah
untukmu atas nama hak Allah dan hak fJmar, apabila aku meninggar
lalu engkau menguburku, maka hendaklah engkau jarg* mencuci
kepalamu hingga menjual sebidang tanah milik keluarga umar dengan
harga 80 ribu, lalu letakkan ia di baitul maal kaum muslimin,.
Abdurrahman bin Auf bertanya kepadanya, maka dia berkata, .Aku

menafkahkannya pada saat aku melakasanakan haji dan peperangan
yang aku alami'." Berdasarkan riwayat ini diketahui penyebab utang
Umar bin Khaththab.

Ibnu At-Tin berkata, "IJmar telah mengetahui bahwa dia tidak
harus menanggung semua itu. Hanya saja dia tidak ingin diberikan
--{i dunia- sedikitpun ganjaran amalannya." pada kitab Akhbar
Madinah karyu Muhammad bin Al Hasan bin Zabalah, disebutkan
bahwa utang Umar berjumlah 26 ribu. Keterangan inilah yang
ditandaskan oleh Iyadh. Namun, yang menjadi pegangan adalah versi
yang pertama.

';'L 
)i JJ'i jt"o\(Jika mampu dilunasi oleh harta keluarga

umar). Seakan-akan maksudnya adalah dirinya sendiri. Hal seperti ini
sangat banyak terjadi dalam percakapan orang-orang Arab. Meskipun
demikian, ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah keluarga
dekatnya. Kalimat, "Jika tidak, maka mintalah pada bani Adi bin
Ka'ab". Ini adalah milga asal Umar bin Khaththab. Adapun euraisy
adalah kabilahnya.

Nafi' (mantan budak Ibnu Umar) mengingkari bila Umar bin
Khaththab memiliki utang. Umar bin Syabah meriwayatkan dalam
kitab Al Madinah, melalui sanad yang shahih bahwa Nafi' berkata,
"Dari mana sehingga Umar memiliki utang, sementara seorang laki-
laki dari ahli warisnya telah menjual warisan umar sebanyak 100
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ribu?" Namun, hal ini tidak menafikan bahwa Umar memiliki utang

saat meninggal dunia. Mungkin saja seseorang memiliki harta banyak,

tetapi tetap punya utang. Barangkali yang diingkari oleh Nafi' adalah

anggapan bahwa utang Umar tidak dapat dilunasi dengan harta yang

dimiliknya.

(;1 ,t'$,i{t L-:i i$ txornra aku hari ini bukan tagi

pemimpin bagi kaum mulcrninin). Ibnu At-Tin berkata, "umar berkata

demikian setelah yakin akan meninggal dunia, dan juga sebagai

isyarat bagi Aisyah agar tidak merasa segan terhadapnya atas

kedudukannya sebagai pemimpin."

Pada pembahasan tentang hukum akan disebutkan keterangan

yang menyalahi makna zhatrir di tempat ini. Maka penafian Umar

harus dipahami sebagaimana disinyalir oleh Ibnu At-Tin, yakni Umar

ingin memberitahukan bahwa permintaannya adalah sebagai bentuk

permohonan bukan perintah.

,# J tjt ?rb'F.t\j (Sungsuh aku atrnn tebih

mengutamakannya hari ini daripada diriku). Perkataan ini dan

permintaan izin dari Umar dijadikan dalil bahwa Aisyatr merniliki

rumah tersebut. Tapi pernyataan ini perlu ditinjau kembali. Batrkan

kenyataannya, dia hanya memiliki hak untuk menempatiny4 dan tidak

mewariskannya. Hukum istri-istri Nabi SAW sama seperti wanita-

wanita dalam masa iddah. Sebab mereka tidak boleh menikah sesudah

beliau SAW. Sebagian masalah ini telah dikemukakan pada

pembahasan tentang jenazah. Di tempat itu telah dijelaskan pula cara

menggabungkan antara perkataan Aisyah, "Sungguh aku akan

mengutamakannya atas diriku", dengan perkataannya terhadap Ibnu

Az-Zubair, "Jangan kuburkan aku di sisi mereka", dimana ada

kemungkinan Aisyah mengira bahwa setelah Umar dikuburkan di sana

maka tidak ada lagi ruang untuk dirinya. Kemudian dia melihat masih

ada sisa tempat untuk kuburan satu orang. Kemungkinan pula maksud

perkataannya, "Aku akan mengutamakannya atas diriku", adalah

isyarat bila dia mengizinkan Umar dikubur di tempat itu sehingga

578 - FATHUL BAARI



dirinya tidak mungkin lagi dikubur di sana, karena Umar bukan
mahramnya, berbeda dengan bapaknya dan suaminya. Hal ini tidak
mengharuskan apakah di sana masih tersisa tempat atau tidak. Oleh
karena itu, Aisyah berkata setelah Umar dikubur, "Aku tidak pernah

menanggalkan kain sejak Umar dikubur di rumahku." Riwayat ini
dikutip Ibnu Sa'ad dan selainnya.

Telah dinukil dari Aisyah melalui sanad yang tidak akurat,
bahwa dia minta izin kepada Nabi SAW sekiranya masih hidup untuk
dikuburkan di sisi beliau. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, ,jrt
{.r .u.' ,*t *i f ,rri ft'rf rl*lt 4.t e}iu,i,!i loart
mana engkau bisa mendapatkan hal itu, sementara tidak ada di sana
selain kuburku, kubur Abu Bakar, Umar, dan Isa putra Maryam).I-alu
disebutkan pada kitab Akhbar Madinah, melalui jalur yang lemah dari

Sa'id bin Al Musayyab, dia berkat a, '!$r j ,*tb i.* e*t ,'$ ot

i}J;r * ,+ giiU- f q"t (Sesunsguhnya kubur ketiganya

berada'di ,uangan rumah Aisyah, dan di sana tersisa tempat untuk
satu htburan yang akan digunakan sebagai makam Isa Alaihissalam).

i.t:rt @ngkattah atcu). Yafuti angkatlah dari tanah. Seakan-akan

awalnya dia berbaring, lalu memerintahkan mereka agar
menjadikannya dalam posisi duduk.

J\,*t'o,r''.oii (seorang laki-laki menyandarkannya pada

dirinya). Aku belum mendapat keterangan tentang nama laki-laki ini.
Hanya saja ada kemungkinan dia adalah Ibnu Abbas. Kemungkinan
ini didukung riwayat Al Mubarak, bahwa Ibnu Abbas ketika selesai
memberi pujian kepada lJmar, maka dia berkata, "Tempelkanlah
pipiku ke tanah wahai Abdullah bin Umar." Ibnu Abbas berkata, "Aku
pun meletakkannya dari pahaku ke betisku." Dia berkata lagi,
"Tempelkan pipiku ke tanah." Aku pun meletakkannya hingga jenggot

dan pipinya menyentuh tanah. Lalu dia berkata, "Celakalah kamu
wahai Umar j ika Allah tidak memberimu ampunan."
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UJi f o-.Jlt]Ji :n'qtu 6 (Tidak ada sesuatu yang lebih

penting bagiku daripada itu), dan perkataannya, "Apabila aku

meninggal maka mintalah izin".t Ibnu Sa'ad menyebutkan dari Ma'an

bin Isa dari Malik bahwa umar khawatir bila Aisyah memberi izin

kepadanya ketika dia masih hidup, karena merasa malu. Lalu Aisyah

akan menarik lagi perkataannya setelah Umar meninggal. Maka Umar

bermaksud agar Aisyah tidak merasa terpaksa karenanya. Tanggapan

mengenai hal ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang jenazah.

!^-b1, q fi, ?i'c.,;8, (D at an gl ah (J mmul mulon in in H afs hah).

Yakni Hafshah binti Umar.

* 4,; (Masuk kepadanya). Yakni dia masuk menemui Umar

lalu berada di sisinya beberapa saat. Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan, "Dia menangis." Ibnu Sa'ad menyebutkan melalui sanad

shahih dari Al Miqdam bin Ma'di Karib, dia berkata, "Wahai sahabat

Rasulullah, wahai mertua Rasulullah, wahai Amirul mukminin." IJmar

berkata, "Aku tak dapat bersabar atas apa yang aku dengar. Apakah

terasa berat bagimu, atas dasar hakku yang ada padamu, hendaklah

engkau tidak menyebut-nyebut kebaikanku setelah berdiri dari

tempatmu ini. Adapun kedua matamu maka itu diluar kekuasaanku."

'J Yrt'{Fi? (Dia masuk melalui tempat masuk mereka).

Yakni tempat masuk yang ada di rumah itu.

'cil,lLt ,q#t ti U",/:1 llut ltutereka berkata, "Berwasiatlah

wahai amirul mulcrninin, tunjuklah penggantimu"). Pada pembahasan

tentang hukum akan disebutkan keterangan yang menunjukkan bahwa

yang mengucapkan perkataan ini adalah Abdullah bin Umar. Ibnu

Syabah meriwayatkan melalui sanad yar'g munqathi' (terputus),

' Dalam catatan kaki cetakan Bulaq disebutkan, "Demikian tercantum dalam naskah

syarah, dan barangkali ini adalah salah satu riwayat yang sampai kepadanya.

Adapun yang tercantum padt matan hadits di atas adalah; Jika aku telah

diwafatkan maka bawalah aku, kemudian berilah salam dan katakan, Umar minta
izin."
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bahwa Aslam (mantan budak Umar) berkata kepada Umar ketika

Umar tidak menunjuk penggantinya, "Wahai amirul mukminin,
apakah yang menghalangimu untuk melakukan sebagaimana yang

dilakukan Abu Bakar." Namun, ada kemungkinan perkataan ini
diucapkannya sebelum Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah.

Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Ma'dan bin Abi Thalhah

bahwa Umar berkata dalam khutbahnya sebelum ditikam,
"Sesungguhnya beberapa orang memerintahkanku untuk menunjuk
penggantiku."

-9-J' 't1- 1, :1:F q (Dari kelompok itu atau golongan).

Periwayat mengalami keraguan, apakah Umar mengucapkan, an-nafr
ataukah ar-rahth.

... ou:"b5ry ,F (Dia menyebutkan Ali dan (Jtsman...). Ibnu

Sa'ad meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Umar menyebut

Abdurrahman bin Auf Utsman, dan Ali. Lalu dalam riwayat ini
disebutkan, "Aku berkata kepada Salim, 'Apakah aku mendahulukan

Abdurrahman bin Auf sebelum keduanya?' Dia berkata,'Ya!"'Hal ini
menunjukkan bahwa para periwayat telah mengambil inisiatif sendiri.

Sebab kata sambung waw (dan) tidak menunjukkan tertib urutan.

Sikap Umar yang hanya menyebutkan 6 orang di antara 10 orang

yang drjamin masuk surga, tidak menimbulkan kemusykilan. Karena

Umar sendiri adalatr salah satu di antara 10 orang itu. Demikian juga

Abu Bakar dan Thalhatr yang telah meninggal sebelumnya. Adapun

Sa'id bin Taid anal,eh anak paman Umar. Oleh karena itu, Umar tidak

memasukkan di antara mereka untuk membersihkan diri dari unsur

nepotisme.

Dalam riwayat Al Madayini disebutkan secara tekstual bahwa

Umar menggolongkan Sa'id binZaid sebagai salah seorang yang Nabi

SAW ridha kepadanya saat beliau meninggal dunia. Hanya saja Umar

mengecualikannya dari anggota Syura karena hubungan kekerabatan

antara keduanya. Faktor yang mendasari pengecualian ini dikutip
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langsung oleh Al Madayini melalui sanad-nya, dia berkata , 1 :'fr'Jtni

eJti 'f f\ 9 +"tA € iri e;.a,rt (Jmar berkatq, 'Tidak acta

kepentingan bagiku dalam urusan kamu, lalu aku menginginknnnya

untuk salah seorang keluargaku).
. .t t .: , ''# ;.irt i,& Ffii,j:j ;)161 (Dia berkata, "Abdullah bin Umar

menjadi sal<si atas kamu"). Dalamriwayat Ath-Thabari dari jalur Al
Madayini melalui sanad-nya, dia berkata, f 1t 

'* 'r$',-,t ,|y t'i 
'lri

ri;'1 lbr ,rtji J irj :i6 ,'r/e (seorang laki-laki berkata kepadanya,

'Tunjuklah Abdullah bin umar sebagai penggantimu'. Dia berkata,
'Tidak, demi Allah engkau tidak menghendaki Allah dengan

perkntaanmu ini'.). Ibnu Sa'ad meriwayatkan melalui sanad yang

shahih dari mursal Ibratrim An-Nakha'i, seperti di atas, dia berkata,
'r--iilt ',N- oi ',#- t 'i ',-ilt -;i,rj{1 irr 'cr\ji 6 arj ,irr 'asss ,7 -Sul

(Umar berkata, 'Semoga Allah membunuhmu, Demi Allah, engknu

tidak menghendaki Allah dengan perkataanmu ini. Apakah aku akan

menunjuk seorang yang tidak becus dalam mentalak istrinya sebagai

penggantiku?').

i -!"/, i4? lSebogai hiburan baginya). Yakni bagi Ibnu Umar.

Setelah Umar mengeluarkan Ibnu Umar dari anggota Syura, maka dia

hendak menentramkan hatinya dengan memasukkannya sebagai nara

sumber dalam musyawarah tersebut. Menurut Al Karmani, kalimat
'sebagai hiburan baginya' adalah perkataan periwayat bukan

perkataan Umar.

Saya (Ibnu Hajar) tidak mengerti dari mana dia menetapkan

demikian, padahal persoalannya masih mengandung kemungkinan
lain. Lalu Al Madayini menyebutkan bahwa Umar berkata kepada

mereka, "Apabila tiga orang sepakat dalam satu pendapat, maka
jadikanlah Abdullah bin Umar sebagai pemutus kalian. Jika kalian

tidak ridha dengan keputusannya maka dahulukan kelompok yang ada

Abdurrahman bin Auf."
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t:rlJ?;lt U.Ai o$ pApabrla kepemimpinan jatuh ke tangan

Sa'acl). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan kata imarah
sebagai ganti kata imrah. Sa'ad yang dimaksud adalah Sa'ad bin Abi
Waqqash. Al Madayini menambahkan, "Saya kira tidak ada yang akan

memegang urusan ini selain Ali atau Utsman. Apabila Utsman
diangkat maka ia seorang laki-laki yang lembut. Sedangkan bila Ali
diangkat maka orang-orang akan berselisih. Jika Sa'ad diangkat... dan
jika tidak (diangkat) maka hendaklah yang diangkat meminta bantuan

kepadanya." Kemudian dia berkata kepada Abu Thalhah,

"Sesungguhnya Allah telah menolong Islam dengan sebab kalian,
pilihlah 50 orang dari kaum Anshar, dan hendaklah engkau

mendorong mereka hingga memilih salah seorang di antara mereka."
ot..

qtJ;. q ae)Ar ooi :Jtii (Dia berkata, "Aku berwasiat kepada

khaltfui sesudah'ku"). Dalam riwayat Abu Ishaq dari Amr bin
Maimun disebutkan, "Dia berkata, 'Panggillah Ali, IJtsman,
Abdurrahman, Sa'ad, dan Az-Zubair kepadaku'. Saat itu Thalhah
tidak berada di tempat." Amr bin Maimun berkat4 "Tidak ada seorang

pun yang diajak berbicara oleh Umar selain Utsman dan Ali. Dia
berkata, 'Wahai Ali, mungkin orang-orang itu mengetahui hakmu dan

hubungan kekerabatanmu dengan Rasulullah SAW, serta hubungan
pernikahanmu, dan apa yang diberikan Allah kepadamu berupa
pemahaman dan ilmu. Jika engkau memegang urusan ini maka

hendaklah engkau bertakwa kepada Allah'. Kemudian dia memanggil
Utsman dan berkata, 'Wahai Utsman...' dia mengatakan kepadanya

seperti itu."

Dalam riwayat Israil dari Abu Ishaq tentang kisah Utsman
disebutkan, "Apabila mereka membebankan urusan ini kepadamu,

maka bertakwalah kepada Allah, dan jangan engkau membebankan

bani Abi Mu'aith di atas leher-leher manusia." Kemudian dia berkat4
'?anggilkan Shuhaib kepadaku." Shuhaib dipanggil menghadap, lalu
dia berkata, "Hubungi tiga orang, kemudian awasilah orang-orang itu
di rumah, apabila mereka sepakat terhadap satu orang, maka siapa
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yang menyelisihinya hendaklah engkau penggal lehernya." Ketika

mereka keluar dari sisinya dia berkata, "Jika mereka menyerahkannya

kepada Ajlah niscaya dia akan membawa mereka di jalan yang lurus."

Anaknya berkata kepadanya, "Apakah yang menghalangimu darinya

wahai amirul mukminin?" Dia berkata, "Aku tidak suka memikulnya

hidup dan mati."

Bagian ini telah mencakup banyak faidah. Ia memiliki

pendukung dari riwayat Ibnu Umar, seperti dinukil Ibnu Sa'ad melalui

sanad yang shahih, dia berkata, "Kelompok itu masuk menemui

Umar. Dia memandangi mereka dan berkata, 'Sesungguhnya aku telah

melihat urusan manusia dan aku tidak mendapati pada manusia celah.

Bila ada, maka itu ada pada kalian. Sesungguhnya urusan ini di tangan

kalian' 
-saat 

itu Thalhah tidak ada karena mengurus sebagian

hartanya- Dia melanjutkan, 'Jika manusia tidak menunjuk pemimpin

selain kamu bertiga; Abdunahman bin Auf, Utsman, dan Ali, maka

barangsiapa yang memegang kepemimpinan diantara kalian,

janganlah ia membawa kerabatnya di atas leher-leher manusia,

berdirilah dan bermusyawaralatl'." Kemudian Umar berkata,

"Perlahanlah, jika terjadi sesuatu padaku, maka hendaklah kalian

memerintahkan Shuhaib mengumpulkan tiga orang. Barangsiapa di

antara kamu yang mengangkat dirinya tanpa musyawarah dari kaum

muslimin, maka hendaklah mereka memenggal lehernya."

t:1'tr 6rgr4:iu. (Terhadap kaum muhajirin yang pertama).

Mereka adalatr orang-orang yang shalat menghadap dua Kiblat.

Menurut pendapat lain bahwa mereka adalah orang-orang yang turut

serta pada baiat Ridhwan. Adapun mengenai kaum Anshar akan

disebutkan pada bab tersendiri.

lri.Jr 12?6 ;rr4t (Orang-orang yang menempati tempat tinggat).

Maksudny4 menempati Madinah sebelum hijrah. Adapun kata, 'dan

iman' menurut sebagian ulama, adalah nama kota Madinah. Tapi

pendapat ini tidak benar. Adapun yang benar bahwa kata tabawwa'

mencakup makna menetapi atau melazimi. Atau kata 'iman' berada
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pada posisi nashab (kata yang huruf akhirnya diberi bais fathah)
karena dipengaruhi oleh kata tertentu yang sengaja dihapus dari
kalimat, dimana seharusnya adalah; dan mereka meyakini keimanan.
Atau karena iman tertancap baik dalam hati mereka, maka seakan-
akan iman telah meliputi mereka, dan seakan-akan mereka
menempatinya.

p>{-L:r iit gJ (Sesungguhnya mereka penopang Islam).

Maksudnya, penolong Islam dan pembelanya. Adapun kalimat, ,,Dan

pemicu kemarahan mwuh", yakni musuh menjadi marah dengan
sebab jumlah dan kekuatan mereka.

f*l'F'# rl nq 
'b|_t 

oii lriaak diambit dari mereka

kecuali yang lebih dari mereka dan atas keridhaan mereka).
Maksudnya, apa yang lebih dari kebutuhan mereka. Dalam riwayat Al
Kasymihani disebutkan, e bT-s (Hendaktah diambil dari mereka).

Namun, yang benar adalah versi pertama.

$,t;t eV "o- (Dari harta benda sampingan mereka).

Maksudnya, bukan harta benda terbaik milik mereka. Adapun maksud
'dzimmah Allah: di sini adalah orang-orang kafir yang berada daram
perlindungan Islam. Sedangkan maksud 'berperang dari belakang
mereka ', yakni membela mereka apabila diganggu oleh musuh.

Umar bin Khaththab dalam wasiat ini telah menyampaikan
pesan untuk semua kelompok. Sebab manusia dapat dikelompokkan
kepada muslim atau kafir. Kelompok kafir terbagi menjadi kafir harbi
dan kafir dzimmi- Kafir harbi tidak perlu diberi wasiat, sedangkan
kaftr dzimmi telah disinggung dalam wasiat tersebut. Adapun muslim
dapat digolongkan kepada; Muhajirin, Anshar, dan selain mereka.
Semuanya terdiri dari orang-orang pedusunan/pedalaman atau
perkotaan. Semua pembagian ini telah dijelaskan oleh Umar dalam
wasiatnya.

Dalam riwayat Al Madayini terdapat tambahan, "Bersikap
baiklah dalam mendukung oftmg yang memimpin kamu, bantulah
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mereka dan tunaikan amanah untuknya." Kemudian maksud kalimat,

"Tidak dibebani kecuali menurut kemampuan mereka'' adalah bahwa

upeti yang ditetapkan hanrs sesuai kemampuan mereka.

' ;tiJti (Kami berangkat). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan, tX?3'r51t*fift (Kami berbalik, yabti trami kembati).

A?t-b '*'U9'*i (Ditetakkan di sana bersama kedua

sahabatnya). Terjadi perbedaan pendapat tentang sifat tiga kubur yang

dimuliakan ini. Mayoritas mengatakan bahwa kuburan Abu Bakar

terletak di belakang kuburan Rasulullah SAW, dan kuburan Umar

terletak di belakang kuburan Abu Bakar. Pemdryat lain mengatakan

bahwa kuburan beliau SAW lebih dekat ke Kibtat, kuburan Abu Bakar

berada di sisi kedua bahunya, dan kubrran Umar di sisi kedua bahu

Abu Bakar. Ada pula yang mengatakan kuburan Abu Bakar di bagian

kepala Nabi SAW, dan kuburan Umar di bagian kedua kakinya.

Menurut sebagian bahwa kuburan Abu Bakar di bagian kaki Nabi

SAW dan kuburan Umar berada di bagian kaki Abu Bakar. Di
samping itu masih terdapat pendapat-pendapat lain seperti yang telatt

dijelaskan beserta dalil{alilnya di akhir pe,mbahasan tentang jenaza}r.

*:;t'r-" J, i (Abdurrahman berkata). Dia adalatr

Abdurrahman bin Auf.

fX ilii ,p, (Jadikantah untsan kamu kepada tiga orang).

Maksudnya, berikan pilihan kepada tiga orang tmtuk rrernperkecil

perbedaan. Demikian dikatakan oleh Ibnu At-Tin. Namun, hal itu
masih perlu ditinjau ke,mbali. Al Madaytni dalam riwayatnya

menegaskan keterangan yang menyelisihi apa yang dikatakan Ibnu Ar
Tin.

o'r t ?.. ' ',S;i i>);, i-i :ijlb JLii (Thalhah berkato, "Aht telah

*"*b"rfkon urusanht".). Kalimat ini memberi petunjuk bahwa

Thalhah turut hadir. Sementara pada pembahasan terrdahulu dikatakan

bahwa dia tidak berada di tempat saat llmar menlrampaikan wasiat.
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Ada kemungkinan dia hadir setelah Umar meninggal sebelum

musyawarah selesai. Hal ini lebih shahih dibanding riwayat Al
Madayini yang menyebutkan bahwa Thalhah tidak hadir kecuali
setelah Utsman dibaiat.

.^
if|._,.,fr; aJb 

^tt 
(Allah dan Islam atasnyat). tni adalah subjek,

sedangkan pr"aih,rru tidak disebutkan, yaitu 'menjadi pengawas',

atau kalimat yang semakna.
o, a , .

* e|{bii it'W (Hendaklah ia memperhatikan yang paling

utama diantara merekn pada dirinya). Yakni menurut keyakinannya.

Al Madayini menambahkan dalam satu riwayat, "fJtsman berkata,

'Aku orang pertama yang ridha (menerima)'. Sementara Ali berkata,

'Berjanjilah bahwa engkau akan mengutamakan kebenaran dan tidak
mendahulukan hubungan kekeluargaan'. Dia berkata,'Baiklah!'
Kemudian dia berkata, 'Berikanlah kepadaku pe{anjian kalian, bahwa
kalian bersamaku menghadapi orang yang menyelisihi'.

otiii:Jr 'c3rii (Kedua syaikh itu disuruh diam). Akan tetapi bisa

pula dibaca 'fa asknta', yal,,ni kedua syaikh terdiam. Adapun yang

dimaksud dua syaikh adalah Utsman dan Ali RA.

9fi tsrA6 (Dia memegang tangan salah seorang dari

keduanya). Orang yang dimaksud adalah Ali. Kalimat selanjutnya

mengindikasikan hal ini. Lalu disebutkan secara tegas pada riwayat
Ibnu Fudhail dari Hushain.

'{frrt (Dan jasa-jasa). Pembahasan kata ini telah disebutkan

terdahulu. Al Madayini menyebutkan bahwa beliau berkata

kepadanya, "Bagaimana pendapatmu apabila urusan ini dipalingkan
darimu dan kamu tidak hadir, siapakah yang engkau anggap lebih

berhak diantara orang-orang itu?" Dia menjawab, "IJtsman."

' Adapun lafazh yang disebutkan dalam redaksi hadie terdahulu adalah wallaah
alaihi wal blaam lcadzaalilca (Allah atasnya, dan demikian pula Islam).
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U: -y'^1 Jtti /r$)y' f (Kemuaian ia berduaan dengan yang

satunya dan rmengatakan padarya sama seperti itu). Al Madayini

menyebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada

Utsman seperti yang dikatakannya kepada Ali dan menambahkan

bahwa Sa'ad mengisyaratkan kepadanya memilih Utsman. Dia,

malam itu berkeliling di antara sahabat dan tokoh-tokoh yang datang

ke Madinah. Setiap kali berduaan dengan seseorang, dia

memerintahkan memilih Utsman.

Imam Bukhari menyebutkan kronologis pemilihan Utsman pada

pembahasan tentang hukum. Dia mengutip hadits yang serupa bahkan

lebih lengkap. Saya (Ibnu Hajar) juga akan menjelaskannya di tempat

itu.

Pelaiaran vane dapat diambil:

Pada kisah Umar terdapat sejumlah pelajaran penting dan

berharga, diantaranya:

1. Kasih sayangnya terhadap kaum muslimin dan nasihatnya untuk

mereka, dan upayanya untuk menegakkan sunnah di antara

mereka.

2. Rasa takutnya yang mendalam kepada Allah.

3. Perhatiannya terhadap urusan agarna lebih besar daripada

perhatiannya terhadap dirinya sendiri.

4. Larangan memuji seseorang jika diiringi sanjungan yang

berlebihan atau kedustaan nyata (atas dasar ini Umar tidak

melarang si pemuda memujinya meski dia memerintahkan untuk

mengangkat pakaiannya).

5. Wasiat untuk melunasi utang.

6. Berusaha untuk dikuburkan bersama orang-orang yang shalih.

7. Musyawarah dalam mengangkat imam (pemimpin).

8. Mendatrulukan yang lebih utama.
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9. Kepemimpinan menjadi sah dengan adarryabaiat.

Ibnu Baththal berkata, "Di sini terdapat dalil yang menunjukkan
bolehnya mengangkat orang yang utama meski ada orang yang lebih
utama darinya. Karena jika hal ini tidak diperbolehkan tentu masalah

musyawarah tidak akan diserahkan kepada 6 orang, padahal Umar
mengetahui bahwa sebagian mereka lebih utama dari sebagian yang

lain." Dia juga berkata, "Kesimpulan ini juga diindikasikan oleh
perkataan Abu Bakar, 'Aku telah ridha untuk kalian terhadap salah

satu dari dua orang, yaitu Umar dan Abu llbaidah', padahal dia
mengetahui dirinya lebih utama dari keduanya."

Timbul kemusykilan sehubungan dengan sikap Umar yang

memberikan urusan khilafah kepada 6 orang dan menyerahkan
hasilnya kepada ijtihad mereka, dan tidak melakukan seperti Abu
Bakar yang berijtihad menunjuk penggantinya. Karena bila Umar
berpandangan tidak membolehkan mengangkat orang yang utama
untuk menjadi pemimpin jika masih ada yang lebih utama darinya,
maka keenam orang yang ditunjuk pasti lebih utama daripada selain
mereka. Jika demikian halnya, tentu dia mengetahui pula siapa di
antara 6 orang itu yang paling utama. Adapun jika Umar
membolehkan mengangkat orang yang utama untuk menjadi
pemimpin meski ada yang lebih utama darinya, maka bisa saja dia
menunjuk seseorang, baik diantara 6 orang tersebut atau selain
mereka.

Jawaban untuk persoalan pertama mencakup persoalan kedua,

yaitu adanya pertentangan dalam diri Umar antara sikap Nabi SAW
yang tidak menunjuk pemimpin sesudahnya, dan sikap Abu Bakar
yang menunjuk penggantinya. Dalam hal ini Umar telah menunjuk
pengganti sesudahny4 tetapi tidak menetapkannya secara rinci.
Dengan demikian, dia telah memadukan antara kebijakan Nabi SAW
dan kebijakan Abu Bakar. Hal ini telah diindikasikan dalam
perkataanny4 "Aku tidak ingin memikulnya hidup dan mati." Karena
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orang yang menunjuk pengganti dengan cara seperti ini, hasilnya

hanya dapat dinisbatkan kepadanya secara umum. Umar telah

menunjuk mereka dan memberi kesempatan bagi mereka untuk

bermusyawarah serta berdiskusi agar kepemimpinan kelak dipegang

oleh seseorang yang disepakati oleh mayoritas penduduk negerinya,

yaitu negeri hijrah tempat berkumpulnya mayoritas sahabat. Adapun

para sahabat yang bermukim di negeri lain mengikuti apa yang telah

disepakati oleh para sahabat di Madinah.

9. Keutamaan Ali bin Abi Thalib AI Qurasyi Al Hasyimi Abu
Al Hasan RA.

:$)vt

Nabi SAW bersabda kepada Ali, "Engkau dariku dan aku

darimu." Umar berkata, "Rasulullah SAW wafat dan beliau ridha

kepadanya."

itt'x; y\t Jb::t J;r'of a?nt q, * i ,fu" r
oi-tu- 

",tlr 
ora i,Su .;-*,,t, il' *u;r1* qrLt], ;*;]\)

lt\t& yt );, *brr:'b o6, &f At.6G:i'&-!)'#
I zz$J, r+rt di U * ;i :Jw,ritbi ;ri ;} # r)--'t

:* *' e uf ,,#.*i y h, & U,,:ie'
.fi) &'r', *t yiu' & :i',;;; G:i

',i;.;G 15 .* €iu 4lt*")b,ju .1' J;t
jw ,a;t'St i$tG ,t-i " ';{-- l'ok &'fi ,:;

Ft ux"*t,i* .y 6k ;; "&yi *t ;*, 6-,A
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* ?*,*"+L,t>&)' Jt'r*.it i,:*-,Jf ,?
oi',- |!) t t:tt *; ari't qg itr arl ,y. 

iu, 6; u
./,,:lUok-

3701. Dari Sahal bin Sa'ad RA, bahwa Rasulullah SAW
bersabda, "Sungguh besok alat almn memberikan bendera l<epada

seorang laki-laki yang Allah alan memberi kemenangan pada kedua

tangannya." Dia berkata, "Orang-orang melewati malam sambil

kasak-kusuk pada malam itu tentang siapa diantara mereka akan diberi

bendera. Pada pagi hari, mereka pergi kepada Rasulullah SAW,

semuanya berharap diberi bendera. Beliau bertanya" 'Di mana Ali bin

Abi Thalib?' Mereka berkata, 'Dia menderita sakit kedua matanya

wahai Rasulullah'. Beliau bersabd4 'Kirimlah utusan kepadanya dan

hendaklah kalian membawanya kepadalru'. Ketika Ali datang, Nabi

SAW meludahi kedua matanya dan berdoa untuknya. Dia sembuh

seketika, seakan-akan tidak sakit sebelumnya. L,alu beliau
memberikan bendera kepadanya. Ali berkata, 'Wahai Rasulullah, aku

akan memerangi mereka hingga mereka sama seperti kita?' Beliau

bersabd4 'Teruslah englau berjalan hinga englau singgah di alun-
alun merekn. Kemudian ajaHah merelea lcepada Islam- Beritahukan

kepada mereka apa yang diwajibkan lcepada mereka dari hak Allah.
Demi Allah, bahwa Allah memberi petunjuk satu orang dengan sebab

lcamu, malra itu lebih baik daripada englau memiliki harta yang

sangat berharga'."

d. *i y ht,k,;t * ;-bk i'JL dts :Jv * 7
^* ht ,j: ir J >rr'* 'Jd (r ,Ju" !i, q os )'#
i,-; ik at'.*i y bt & 4,r,4',* ";, 

t*,
:j-,t y\t ,k lt J;' Jttg-;{-.i h' t1;3 e: yt

FATIII'L BAARI - 591



:)v "rl- t;;, il' fu lL] rlt; -ut')t-"r;l:V"ri- a;tLr W\
$G,ii'; c': *?:,i?,y \, * -f;r, rt, ;

.y \t'4,ut')t *'t * \t * ?nr Ji' ;rYzt; V ti
3702. Dari Salamah, dia berkata, "Ali RA tidak turut serta

bersama Nabi SAW pada perang khaibar dan saat itu dia menderita

sakit mata. Dia berkata, 'Aku tidak turut serta bersama Rasulullah

SAW?' Ali keluar dan menyusul Nabi SAW. Ketika sore hari yang

Allah menaklukkan Khaibar di pagi harinya, Rasulullah SAW

bersabda, 'sungguh aku akan memberikan bendera -atau sungguh

bendera akan diambil- besok hari kepada seseorang yang dicintai
Allah dan Rasul-Nya -atau beliau bersabda, 'Dia mencintai Allah
dan Rasul-Nya'- AUah memberi kemenangan padanya'. Tiba-tiba

tampak bagi kami Ali dan kami tidak mengharapkannya. Mereka

berkata, 'lni Ali'. Rasulullah SAW memberikan bendera kepadanya

dan Allah memberi kemenangan padanya."

o , o .. , 1 ' . ' . t , 4 I i o i .t o .i c/ c /r,-, J k J! "t* >\;-, dl Hl f ljb o,t J. -y-Pt +s t
' . ,' ,'. . . 

z 4

ttic l* J$ ..,;lt'+ V ;" -iyt ,\- Lv,i ru ,iw
\t * dto\if;tl,tr1 lv '4,7G ;)'; Jg i,y
'.o- ' -? t o,
>ra-, .r--rlJt|XLL$ ,L 4L'",;f r' { JtS l;J ,*j y
t;'i+';"'J:11 ;Sr3-rB G 166u,'i',
e.$-; i.t ii ,l--t y\t *Ut j* #t ,1'st-au

Wt:;* r'LL n iit:,, *e 9,e* cu*Jt *t :'du

J: U"";it ,ir[ :/, ,f 'qt)t'#-'t;,* :;* J\itlt
.19y1 eti
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3703. Dari Abdul Aziz bin Abu Hazim dari bapaknya bahwa
seorang laki-laki datang kepada Sahal bin Sa'id dan berkat4 "Ini fulan

-kepada 
pemimpin Madinah- menyebut Ali di atas mimbar." Dia

berkat4 "Maka dia berkata, 'Ada apa?' Dia berkata, 'Dia
menyebutnya Abu Turab'. Maka dia tertawa. Dia berkat4 'Demi
Allah, tidak ada yang menamainya demikian, kecuali Nabi SAW, dan

ia tidak memiliki nama yang lebih disukainya daripada nama itu'. Aku
minta kepada Sahal untuk menceritakan kepadaku dan aku berkata,
'Watrai Abu Abbas, bagaimanakah itu?' Dia berkata, 'Ali masuk
menemui Fathimah kemudian keluar dan tidur di masjid. Nabi SAW
bertanya, 'Mana anak pamanmu?' Fathimah berkata, 'Di Masjid'.
Nabi SAW keluar menemuinya dan mendapati selendangnya telah
jatuh dari punggungnya sehingga tanah [debu] sampai ke
punggungnya. Maka beliau menyapu tanah dari punggungnya seraya

bersabda, 'Duduklah wahai Abu Thurab' duakali."

fi ,u;L *'tt*';L u.t JL,trrie ,,Ss 6:':b ; rx; *
hrVjJ :Jti, cr-, ,,r,Gi'li;':)ti Sl :Jrl .d;'yu I

ltL\i ^i. tti i :Ju d; o-,l*?i * a f. i ;UL
.'S*( ,JG e':);;'r6 p ,Ju'"i *:, +ht * a, -;

.!:tb ,* *u ryt ,:l{1u.?rr'r;1,G' :Ju

3704. Dari Sa'ad bin Ubaidah, dia berkata, "seorang laki-laki
datang kepada Ibnu Umar dan bertanya kepadanya tentang Utsman.
Maka Ibnu Umar menyebutkan kebaikan-kebaikan amalannya. Dia
berkata, 'Barangkali yang demikian itu menyusahkanmu'. Laki-laki
itu menjawab, 'Benar!' Kemudian dia bertanya tentang Ali. Maka
Ibnu Umar menyebut kebaikan-kebaikan amalannya. Dia berkata,
'Itulah diq rumahnya pertengatran rumah-rumah Nabi SAW'.
Kemudian dia berkata, 'Barangkali hal itu membuatmu susah'. Orang
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itu berkata, 'Tentu!' dia berkata, 'semoga Allah memperburuk

keadaanmu, pergilah dan kerahkan segala kemampuanmu'."

p:,rLrr W+tSlVce iJs & ei,tU; ftt*
,;J *i y\t* 4t ;:b ,;')t ;i'q i^: s''k
\t *'oltie Ai .$?iv a^*.A --o, ,i:r;'lt ,:.Atrtt

* t y \t -*'.,lt ir;;,l;v l*.^*a'i?i * t y
'*-,-t tkk ;' ,i* ii\ *i ;;r; t:\ei i:- q\

L r:# ,3.lrt,$ iJu: cqj!.-., ;' ti i'; LL') ;; ,g

lz

.fC it:SJ ;'* ,:a'Xt tb,ti 113.i') 
'G)v')

3705. Dari Al Hakam, aku mendengar Ibnu Abi Laila berkata,

Ali menceritakan kepada kami, bahwa Fathimah mengeluh karena

bekas gilingan yang didapatinya. Lalu didatangkan kepada Nabi SAW

tawanan perang. Dia pun berangkat namun tidak mendapati beliau

SAW. Dia (Fathimah) mendapati Aisyah lalu mengabarkan

kepadanya. Ketika Nabi SAW datang Aisyah mengabarkan kepadanya

tentang kedatangan Fathimah. Nabi SAW datang kepada kami --dan
kami telah siap di tempat tidur kami- maka aku hendak bangun

namun beliau bersabda, 'Tetaplah di tempat kalian berdua'. Beliau

duduk di antara kami berdua hingga aku merasakan hawa dingin

kedua kakinya di dadaku. Beliau bersabda, 'Mauknh knmu berdua aku

ajari yang lebih baik dari apa yang knlian minta kepadaku? Apabila

kalian telah siap untuk tidur, bertakbirlah 43 kali, bertasbih 33 kali,

dan membaca hamdalah 33 kali, ia lebih baik bagi kalian berdua

daripada seorang pembantu'. "
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3706. Dari Sa'ad, dia berkata: Aku mendengar Ibrahim bin
Sa'ad (menceritakan) dari bapakny4 dia berkata "Nabi SAW
bersabda kepada Ali, 'Apakah engkau tidak ridha bahwa engkau

denganlru seperti keduduknn Harun dengan Musa? "'

;;i;-.olk'is * rrtr:Ju tcz \. . . , ,. o,
4:9 a$l ,g) P f

.d1 ->i an K '-';i'rf tGC; lA-Jk,rL u>r;lr

*f, *'* Gr;-c'ie ui,sii-; ;r,:K
3707. Dari Ali RA, dia berkata, "Putuskanlah sebagaimana

kalian memutuskan. Sesungguhnya aku tidak suka perbedaan. Hingga
manusia berada dalam jan aah atau aku meninggal sebagaimana

sahabat-sahabatku meninggal." Maka Ibnu Sirin berpandangan bahwa

umumnya yang dinukil tentang Ali adalah dusta.

Keterangan Hadits:

(Bab Keutamaan Ali bin Abi Thalib -yakni bin Abdul
Muththalib- Al Qurasyi Al Hasyimi Abu Al Hasan). Dia adalah putra

paman Rasulullah SAW. Bapak Ali adalah saudara kandung bapak

Nabi SAW. Namanya adalah Abdu Manal menurut pendapat yang

shatrih.

Ali dilahirkan 10 tatrun sebelum beliau SAW diutus menurut

pendapat yang kuat. Dia telatr dididik oleh Nabi SAW sejak kecil
sebagaimana dalam kisatr yang tercantum pada Sirah Nabawiyah. Ali
senantiasa menyertai Nabi SAW dan tidak berpisah dengannya hingga

beliau meninggal dunia.
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Ibu Ali adalah Fathimah binti Asad bin Hasyim. Dia adalah putri

bibi dari bapaknya Ali. Dialah wanita bani Hasyim pertama yang

melahirkan anak dari hasil pemikahan dengan putra bani Hasyim. Dia

memeluk Islam dan menjadi sahabat wanita serta meninggal pada

masa hidup Nabi SAW.

Imam Ahmad, Ismail Al Qadhi, An-Nasa'i, dan Abu Ali An-

Naisaburi berkata, "Tidak disebutkan tentang seorang pun di antara

sahabat melalui sanad yang bagus melebihi jumlah yang dinukil

tentang Ali, barangkali penyebabnya adalah masa hidupnya yang lebih

akhir. Pada masa pemerintahannya terjadi perselisihan dan

pemberontakan. Maka hal ini menjadi sebab tersebarnya keutamaan-

keutamaannya. Karena banyak orang yang terpanggil untuk

menjelaskan keutamaan-keutamaannya demi membantah lawan-

lawannya. Manusia saat itu terbagi pada dua kelompok. Tapi

kelompok ahli bid'ah sangatlah kecil.

Kemudian muncul pula satu kelompok yang menyatakan perang

terhadap Ali. Persoalan pun semakin buruk hingga mereka

meruntuhkan martabatnya dan menganggap bahwa melaknat Ali di

atas mimbar-mimbar termasuk sunnah. Sikap membenci Ali didukung

oleh kelompok Khawarij, bahkan lebih dari itu mereka justru

mengafirkarurya, dan sebagian mereka melakukannya dengan alasan

membela Utsman. Akhirnya, manusia dalam menyikapi Ali terbagi

menjadi tiga kelompok; Ahlu Sunnah, ahli bid'ah dari golongan

Khawarij, dan orang-orang yang memeranginya dari kalangan bani

Umayyah serta pengikutnya.

Oleh karena itu, kelompok ahlu sunnah merasa perlu

menjelaskan keutamaan-keutamaan Ali. Akhirnya banyak ditemukan

riwayat tentang Ali mengingat banyaknya lawan yang menghujatnya.

Namun, setiap orang dari keempat khalifah itu memiliki keutamaan-

keutamaan, bila ditimbang dengan barometer keadilan niscaya tidak

akan keluar dari perkataan ahlu sunnah wal jama'ah.
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Ya'qub bin Suffm meriwayatkan melalui sanad yang shahih

dari Uru'ah, dia berkata, "Ali masuk Islam saat berusia 8 tahun." Tapi
menurut lbnu Ishaq, dia masuk Islam saat berusia 10 tahun, dan inilah
pendapat png lebih kuat- Disalnping itu masih terdapat beberapa

pendapar yang lain-

-r*€rt 
ecfi {{t *h, ,p 4, ,:tJt (Nabi SAtr beriabda,

"Engkau dariht dan aht daimu'). Ini adalah penggalan hadits Al
Bara' bin Azib tentang kisah putri Hamzah. Imam Bukhari
menyebutkannya melalui sanad yaig maushul @ersambung) pada

pe.mbahasan tentang perdamaian, dan pada bab "Umrah Pengganti"

dengan rdaksi yang lengftap- Adapun secara detil akan dijelaskan

pada pe,mbahasm te,ntang p€perangan

Dalam bab ini, Imam Bulfrari menyebutkan 7 hadits, yaitu:

Pettama, hadits Sahal bin Sa'ad tentang kisah pembebasan

Khaibar, yang akan dijetaskan pada pembahasan tentang peperangan.

Kedua, hadits Salmah bin Al Akwa' semakna dengan hadits
p€rtarn4 yang akan dijelaskm pada pembahasan tentang peperangan.

Adryun maksud kalimat pada kedua hadits ini, "Sesungguhnya

Ali mencintai Allah dan Rasul-Nya dan dicintai Allah dan Rasul-

I{ya", adalah wujud hakikat mahabbah (kecintaan). Karena jika tidak
maka setiry muslim b€rsekutu dengan Ali pada sifat ini.

Dalam hadits ini disindir firman Allah dalam surah Ali
'Imraan [3] alat 31, ]r 'g- €f:?t ttefi;" il $ (Katakantah:
*Jika kamu funar-benarJ mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya

Allah mengasihima)- Seakan-aken beliau SAW mengisyaratkan bahwa

Ali sangat s€mpunra dalam mengikuti Rasulullah SAW hingga layak

mendryatkan kecintaan dari Allah. Oleh karena itu, kecintaan

terhadry Ali adalah trnda keimanan, dan kebencian terhadapnya

adalah tmdakemrmafikm-
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Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Ali, dia berkata, €ltt
1r,1"# 1\ 4 t'oi pi * ht,t*',;,'tO Xt t;,:st i;:t +it *
'Att-i, f1::r-:; :,i (Demi yang membelah biji-bijian dan menghidupknn

jiwa, sesungguhnya ia adalah perianiian Nabi SAW; tidak

mencintaimu kecuali mulonin dan tidak membencimu kecuali

munafik). Hadits ini memiliki riwayat pendukung dari Ummu Salamah

yang dikutip knam Ahmad.

Ketiga, hadits Sahal bin Sa'ad tentang perkataan IJmar,
..Rasulullah sAw wafat dan beliau dalam keadaan ridha kepadanya."

Pernyataan ini telah disebutkan pada hadits terdahulu melalui sanad

yang maushul. Pembaiatan Ali untuk memegang khilafah berlangsung

setelah pembunuhan Utsman, di akhir Dzulhijjah tahun ke-35 H. Dia

dibaiat oleh kaum Muhajirin dan Anshar serta semua yang hadir. Lalu

pembaiatannya ditulis ke seluruh pelosok negeri dan semuanya

tunduk, kecuali Muawiyah di negeri Syarn. Maka antara mereka

terjadilah peristiwa seperti yang telah diketahui.

?ri'* (Dari bapalorya). Dia adalah Abu Hazim Salamah bin

Dinar.

y i,y jy;Vl,zt'oi (Sesungguhnya seseorang datang

lrepada Sahal bin Sa'ad). Sayabelum menemukan keterangan tentang

nzrmanya.

-aj4t7lr ;\- l)i-j fi " (Ini si fulan -terhadap 
pemimpin

Madinah-). Yakni aku maksudkan pemimpin Madinatr. Saya tidak

menemukan nama fulan yang dimaksud. Pada riwayat Al Ismaili

disebutkan, "hi, dialah fulan bin fulan-"

triu ,ittii'6 .1, * $b ii-(Menyebut Ali di mimbar. Dia

berlcata, "Mafta dia berlcata, 'Ada apa? "). Dalam riwayat Ath-

Thabarani dari jalur tain dali Abdul Azizbin Abi Hazim disebutkan,

,llb "r#'!*U-(Mengajatonu agar kamu mencaci Ali).
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'l ;,,}o h' e'ct lt 6ff c )rr j lDemi Altah, tidak ada yang

memberikan nama itu kecuali Nabi SAtn. Maksudnya, niuna
panggilan Abu Turab.

yl=j q.t-;ittjj,lt i,6 (Aku minta kepada Sahal untuk

menceritakan kepadaku). Yakni aku meminta kepadanya untuk
menceritakan kepadaku. Penggunaan kata istith'aam (makan) dalam
hal ucapan merupakan bentuk isti'arah, yaitu kata yang digunakan
tidak pada makna yang sebenarnya, karena adanya unsur kesamaan
antara keduanya, yaitu rasa (secara tekstual arti kalimat tersebut
adalah 'Aku minta kepada Sahal untuk memberiku makan'-ed). Dalam
hal ini, pada makanan terdapat rasa inderawi dan pada perkataan

terdapat rasa maknawi. Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, { 'tjii
6:;i o'il 8 y# 6i Qqk" berkata, 'Wahai Abu Abbas, bagaimanakah

kejadiannya?').

'ol.,r rl ,Lii t,!!,e '$.r 
;y-i lOrmana putro pamanmu? Fathimah

menjawab, "Di masjid"). Dalam riwayat Ath-Thabarani disebutkan,

€*6i:"-t' i$J ,+tU (Antara aku don dia terdapat sesuatu

[masalahJ lalu dia memarahilru).

14 Jt'qt:Ar'alej (Debu telah sampai ke punggungnya).

Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, ?t-lt jlr,*'dk u/ lUngga
punggungnya telah bersentuhan langsung dengan debu). Awalnya dia
tidur di tempat yang tidak ada tanahnya. Kemudian berbalik hingga
bersentuhan langsung dengan tanah.

or, .l .i(6-,,) ,4t; ri.i [,rlir (Duduklah wahai Abu Turab [Dua knliJ).

Secara zhahir, irritut, u.up* yang pertama kali dikatakan Nabi SAW
kepadanya. Namun, Ibnu Ishaq meriwayatkan dari jalurnya dan

Ahmad dari hadits Ammar bin yasir, dia berkata, ,t? er*, Uf t.l;_

U'i ,',#.J* *lrA;; *t y a' ,rr:, ,lt il dii ui F e:4,
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?Gt q* 
";6,7t15.111ru 

bersama Ali tidur di satu kebun pada

peperangan Al Asirah, kami tidak terbangun melainkan setelah Nabi

SAW menggerakknn kami dengan kakinya seraya bersabda kepada

Ali, 'Berdirilah wahai Abu Turab', karena beliau melihat tanah pada

Ati).- Jika riwayat ini akurat maka difahami bahwa Nabi SAW juga

memanggil Ali RA dengan nama itu pada kesempatan yang lain.

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa penyebab kemarahan Ali RA

adalah sikap Nabi SAW yang mempersaudarakan antara para

sahabatnya, tetapi beliau sAw tidak mempersaudarakan Ali RA

dengan seorang pun. Maka Ali pergi ke masjid. Lalu.dikis:T,:
seperti di atas dan pada bagian akhir disebutkan, 1i';t ti' ,li
(Berdirilah, engkau adalah saudaraku). (HR. Ath-Thabarani)'

Riwayat senada dikutip pula oleh Ibnu Asakir dari hadits Jabir bin

Samurah. Namun, hadits pada bab di atas lebih shahih. Keduanya

tidak mungkin digabungkan, karena kisah persaudaran te{adi pada

masa awal Nabi SAW datang ke Madinah. Sementara pernikahan Ali
dan Fathimah berlangsung cukup lama sesudah itu.

Keempat, hadits Ibnu Umar tentang seseorang yang datang dan

bertanya kepada Ibnu Umar perihal Utsman dan Ali RA. Hadits ini

diriwayatkan Imam Bukhari dari Husain, yakni Ibnu Ali Al Ju'fi.

Adapun Abu Hushain yang terdapat dalam sanad hadits ini adalatr

Sa'ad bin Ubaidah.

-:i ;r:.t r ..J1\|J=titr. ls"orong laki-laki datang kepada lbnu

Umar). Pembahasannya telah dikemukakan pada bab "Keutamaan

I-Itsman."

* nhi'* iU (Dia menyebutkan kebailran-trebailcan

amalannya). seakan-akan kata dzakara (menyebut) di sini digunakan

dengan arti akhbara (mengabarkan). Oleh karena itu, diiringi dengan

kata'an. Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan , * 
'o-;i '$ i5 1Oi"

menyebutlran amalannya yang terbaik). Seakan-akan Ibnu Umar
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menyebut infak utsman pada pasukan masa sulit, penyerahan sumur
Rumat terhadap kaum muslimin, dan yang sepertinya.

* t-'6i';$ ,*'* ilA j fiemuaran orang itu bertanya

kepadanya tentang Ali. Makn dia menyebutkan kebaikan-kebaikan
amalannya). Seakan-akan Ibnu umar menyebutkan keutamaan Ali
yang turut dalam perang Badar dan selainnya, penaklukan Khaibar di
tangannya, pembunuhan Murahhab, dan yang sepertinya.

Pi y io' ,r,; dt ?i 6\l'^!;. lti ,L gtutah dia. Rumahnya

pertengahan rumah-rumah Nabi SArn.Maksud 'pertengahan, di sini
adalah paling bagus, yakni paling bagus bangunannya di antara
rumah-rumah Nabi SAW. Namun, menurut Ad-Dawudi yang
dimaksud adalatr terletak di bagian tengah di antara rumah-rumah
Nabi SAW. Pendapat Ad-Dawudi ini nampaknya lebih tepat.

An-Nasa'i meriwayatkan dari Atha' bin As-Sa,ib dari Sa,ad bin
Ubaidah sehubungan dengan hadits ini, f "Pi |4j * ,*'JlCj i Jvi
'S:t 

io n' ,k ,,;t ?;.i f. toio berkata, 'Jangan tanya tentang

Ali, akan tetapi lihatlah rumahnya yang berada di pertengahan
rumah-rumah Nabi sAW). An-Nasa'i mengutip pula dari Ala' bin
rzar, dia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu umar tentang Ari. Dia
berkata, i * s* :^l.ir e d *i y il' .& ,i ,t !,f At";ai
(Lihatlah fiaakJ rumahnya dari Nabi sAW, tidak ada di masjid selain
rumahnya). Pembahasan tentang perintah untuk tidak menutup pintu
Ali RA telah dibahas pada bab "Keutamaan Abu Bakar.,,

'y\ilr 7:ij (semoga Altah memberi keburukan padamu).

Yakni semoga Allah menimpakan keburukan kepadamu. Adapun
makna dasarnya adalah terjatuh ke tanah sehingga hidung bersentuhan
dengan debu.

'!:J1+|jl{+ri (Kerahkanlah seluruh kemampuanmu

terhadapku). Maksudnya, kerahkan segala kemampuanmu untuk
mencelaku- sungguh apa yang aku katakan kepadamu adalah benar,
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dan orang yang berkata benar tidak peduli dengan kebatilan yang

dikatakan kepadanya tentang dirinya. Kemudian pada riwayat Atha' di

atas disebutkan, jtli iirr Cr:aii( ,'r"o it'i',Sui ,fbi3.i dP ,,y}t'Jui ,'Jrii

(Dia berkata, 'Seorang laki-laki berkata; 'Sesungguhnya aku

membencinya'. Ibnu Umar berknta, 'Semoga Allah Ta'ala

membencimu'.).

Kelima, hadits Ali, "Sesungguhnya Fathimah mengeluhkan

penggilingan yang dia dapati". Di dalamnya terdapat dzikir saat akan

tidur. Secara detil akan dijelaskan pada pembahasan tentang doa-doa.

Hubungannya dengan keutamaan Ali RA terdapat pada

kedudukan Ali RA di sisi Nabi SAW. Sikap Nabi SAW yang masuk

menemui Ali saat berada di pembaringan bersama istrinya yang juga

adalah putri Rasulullah SAW sendiri. Begitu pula Nabi SAW
memilihkan urusan akhirat untuk Ali RA seperti yang dipilihkan
untuk putrinya serta keridhaan keduanya terhadapnya.

Pada pembahasan tentang seperlima harta rampasan perang telah

dijelaskan sebab penolakan Nabi SAW terhadap permintaan putrinya.

Nabi SAW ingin melapangkan kehidupan Ahli shuffah dengan

memberikan budak-budak yang dihadapkan kepada beliau. Selain itu,
beliau melihat adanya kesabaran pada keluarganya, karena yang

demikian akan menambah patrala bagi mereka.

Keenam, hadits Abidah, yakni Ibnu Amr As-Salman, dari Ali
bin Abi Thalib RA.

otbk'is G rlair 'jd f6ht q: * * (Dari Ati, dia berkata,

"Putuskanlah sebagaimana kalian memutusknn ".). Dalam riwayat Al
Kasymihani kata kamaa (sebagaimana) diganti dengan lafazh, alaa

(atas). Adapun kalimat, 'sebagaimana kalian memutuskan', yakni

kamu putuskan sebelumnya. Dalam riwayat Hammad bin Zaid dari

Ayyub disebutkan bahwa yang demikian disebabkan perkataan Ali
tentang jual-beli Ummul Walad (wanita budak yang melahirkan anak

majikannya). Awalnya dia bersama Umar berpendapat budak wanita
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tidak dijual. Tapi kemudian dia meralat pendapat itu dan
membolehkan untuk menjual mereka. Abidah berkata, "Aku berkata
kepadanya, 'Pendapatmu dan pendapat Umar dalam jamaah lebih aku
sukai daripada pendapatmu sendirian dalam perpecahan'. Maka Ali
mengucapkan perkataannya di atas."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, disebutkan dalam riwayat Hammad
binzaid yang dikutip Ibnu Mundzir dari Ali dari Abdul Aziz dari Abu
Nu'aim dengan tafazh, $t Q,i$t i:? j, * Ji4 ,'ri; d.,ls
t:hk'€k r:s ttzsa ol">1i petiaah berkata kepadaku, 'terah diutus

kepada ali dan Syuraih, maka dia [AliJ mengatakan; ,sesungguhnya

alru tidak suka perselisihan, putuskanlah sebagaimana kamu
memutuskan'.). Dia menyebutkannya hingga kata, g.thli $ahabat-

sahabatku). dia berkatu,'ij't7+ o:r<;""oi p'* ,p tdt, menerimanya

sebelum menj adi j amaah).

3y:j)t l;i j$ {S"trnssuhnya alu tidak suka perbedaan).

Maksudnya, perbedaan yang mengakibatkan pertikaian. Menurut Ibnu
At-Tin bahwa yang tidak disukai oleh Ari adalah menyelisihi Abu
Bakar dan umar. Sementara ulama selainnya berkata, "Maksudnya
perbedaan yang mengakibatkan pertikaian dan fitnah." pandangan ini
didukung oleh kalimat sesudatrnya, 'tSr;+ 

l,urf' o*- up lttingga
manusia menjadi jamaah). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan,
'aO* 

OtU.ok e (Hingga ada jamaah bagi manusia).

g.t;-bi'cr6 rii (sebagaimana sahabat-sahabatrru meninggar).

Yakni aku senantiasa dalam keadaan demikian hingga aku meninggal
dunia.

t"-> i;.t o6,i (Maka lbnu Sirin). Riwayat ini dinukil dengan

sanad yang maushul melahti jalur di awal hadits. Masalah ini telah
dijelaskan dalam riwayat Hammad bin zaid dari Ayyub dengan
tafazh,t-. # e'# dt,,t €3 

j:frG--*i.r ,r-,nt#e"
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',+ ,F t'9Ji6 (Aku mendengar Muhammad 
-yatcni 

lbnu Sirin-

berkata kepada Abu Mi'syar, 'sesungguhnya aku curiga atas kalian

dalam berbagai pernyataan yang knlian keluarkan tentang Ali'.).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Abu Mi'syar yang dimaksud adalah

Ziyad bin Kulaib Al Kufi, seorang periwayat yang terpercaya.

Riwayatnya tercantum dalam Shahih Muslim. Maka maksud Ibnu

Sirin adalah mencurigai periwayat yang menyampaikan kepada Ziyad.

Sebab Ziyad menerima riwayat-riwayat dari para periwayat, seperti Al
Harits Al A'war.

*F' V V c't;-6 zlobi c'y- (Metihat bahwa umumnva vans

diriwayatkan tentang Ali adalah dusta). Kata yaraa (melihat) di sini

bermakna berkeyakinan. Adapun yang dimaksud oleh Ibnu Sirin

adalah riwayat-riwayatyang disampaikan kaum Rafidhah tentang Ali,
berupa perkataan-perkataan yang berindikasi penyelisihan terhadap

dua syaikh (Abu Bakar dan Umar), bukan hal-hal yang berkaitan

dengan hukum-hukum syara'. Ibnu Sa'ad menukil melalui sanad yang

shahih dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Apabila periwayat yang

terpercaya menceritakan kepada kami tentang fatwa Ali, maka kami

tidak pemah mengabaikannya. "

Ketujuh, hadits Sa'ad tentang sabda Nabi SAW, "Apaknh

engkau tidak ridha bahwa engkau denganku seperti keduduknn Harun

dengan Musa." Hadits ini dinukil Imam Bukhari dari Sa'ad, yakni

Ibnu Ibrahim bin Abdunahman bin Auf.

lii'O; erj;t'+ (Aht mendengar Ibrahim bin Sa'ad). Dia

adalah Ibrahim bin Sa'ad bin Abi Waqqash.

'r+.*t y 1o' .r,,; Ut',:t (Nabi SAW bersabda kepada Ali).

Sa'ad menjelaskan sebab hal itu dari jalur lain yang dikutip lmam

Bukhari pada pembahasan perang Tabuk di akhir pembahasan tentang

peperangan.
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,?i q ai:6 lfr,t ,;<t oi ;o"; ui ltpakah kamu tidak ridha

bahwa kamu denganlu seperti kedudukan Harun dengan Musa).

Maksudnya, posisimu denganku seperti posisi Harun dengan Musa.

Dalam riwayat Sa'id bin Al Musayyab dari Sa'ad yang dinukil oleh

Imam Ahmad disebutkan,'*')i nt,V'l* (Ati berkata, 'Aku

telah ridha alcu telah ridhaa'.).

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari hadits Al Bara' bin Azib danZaid
bin Arqarn tentang kisah yang serupa, "Dia berkata, 'Tentu wahai

Rasulullah'. Dia berkata, 'Sesungguhnya dia demikian'." Namun, di

bagian awal hadits keduanya disebutkan, "Beliau SAW bersabda

kepada AIi, :}.iaa ',l[t 
,oi'fl(lti'e:tt * #e ,g'tf €i if 1i 'r

'a-jirit esli'i j;ii'r;e6 ,i'bf ('Ala, yang harus tinggal atau kamu

yang jharus tinggal'. Maka Ali memilih tinggal. Lalu Ali mendengar

arang-orang berkata,'Sesungguhnya Nabi SAW meninggalkannya

lrsrena sesuatu yang tidak beliau sukai padanya'. Ali menyusul Nabi

SAW dan mengataknn hal itu kepadanya. Maka Nabi mengucapkan

sabdanya di atas). Sanad hadits ini tergolong kuat (valid).

Dalam riwayat Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash yang dikutip

Imam Muslim dan At-Tirmidzi disebutkan, dia berkata, r.ril a;rrA iri
a)o itt e 9, J;i'r) "#,6 or.t c:f t v ti :Jri \,!t j vj'*'oi",!;r G

i: '^i'#t-ti (Muawiyah berkata kepada Sa'ad, 'Apa yang

mencegahmu untuk mencaci Abu Turab?' Dia menjawab, 'Apakah

engkau tidak ingat tiga perkara yang diucapkan Rasulullah SAII
kepada Ali? Sekali-kali alat tidak alan mencacinya'.). Lalu dia

menyebutkan hadits di atas dan juga hadits, ilr i-,Li ^iliU-rlr';,Ub\

*|t (Aku akan memberikan bendera kepada lakiJaki yang dicintai

Allah dan Rasul-nya). Kemudian ketika turun ayat 6l surah Ali
'Imraan ]l1,ir6.ft 6'qt tU 66 & (Maka katakanlah [kepadanyaJ:

"Marilah kita memanggil anak-anak knmi dan anak-anak knmu,).
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Beliau memanggil Ali, Fathimah, Al Hasan, dan Al Husain, lalu

bersabda, d,et :l*"6i[i 1ra Allah, mereka itulah keluargaku).

Abu Ya'la mengutip dari Sa'ad melalui jalur lain --dengan
derajat yang dapat diterima- dia berkata , * e'* *'t'Z:7t gi'i
W.f i,Y"' 6 W';ibt ls"kironya diletakknn gergaii di tengah kepalaku

agar aku mencaci Ali niscaya aku tidak akan mencacinya selamanya).

Hadits ini -maksudku 
hadits pada bab di atas tanpa

tambahan- telah dinukil dari Nabi SAW 
-melalui 

jalur selain

Sa'ad- oleh Umar, Ali, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Jabir bin

Abdullah, Al Bara', Zaid bin Arqam, Abu Sa'id, Anas, Jabir bin

Samurah, Habasyi bin Junadah, Muawiyah, Asma' binti Umais, dan

selain mereka. Jalur-jalur periwayatannya telah dirangkum Ibnu

Asakir dalam biografi Ali RA.

lmam Ath-Thabarani menukil riwayat yang serupa dari Jabir bin

Samurah, diaberkata, tj"2\\ ,-;;ri',t,r*.*t * ht & I' J:r:)'Jtr

i,Ltri ,iJ .';bf i,;ti?u2 t;,--lr ,ui*,( W i,Sti ,irfu ;o iJa

(Rasulullah SAW bersabda kepada Ali, 'siapakah yang paling celakn

dari umat terdahulu?' Dia menjawab, 'Penyembelih unta'. Beliau

bersabda, 'siapalmh yang paling celaka daripada umat belaknngan?'

Dia menjawab, 'Altah dan Rasul-Nya lebih mengetahui'- Beliau

bersabda,' Orang yang membunuhmu'.).

Hadits tadi memiliki riwayat pendukung dari Ammar bin Yasir

yang dikutip Imam Ahmad, dari Shuhaib yang dikutip Ath-Thabarani,

dari Ali sendiri yang dikutip Abu Ya'la dengan sanad yang lemah dan

dikutip Al Bazzar dengan sanad yangi ayyid.

Hadits pada bab ini dijadikan dalil bahwa Ali berhak menjadi

khalifah bukan satrabat yang lain. Karena Harun merupakan khalifah

Musa. Namun, argumen ini dijawab bahwa Harun hanya menjadi

khalifah Musa di masa hidupnya bukan sesudah Musa meninggal

dunia. Sebab Harun meninggal lebih datrulu daripada Musa menurut
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kesepakatan ahli sejaratr. Jawaban ini disinyalir oleh Al Khaththabi.

Sementara Ath-Thaibi berkata, "Makna hadits adalah; dia
berhubungan denganku dan menempati posisi padaku seperti posisi

Harun dengan Musa. Di dalamnya terdapat penyerupaan yang

mubham (tidak jelas) dan diterangkan oleh sabdanya, qy d l iif lf
(Hanya saja tidak ada nabi sesudahht). Dengan demikian, diketahui
bahwa hubungan yang dimaksud adalah satu posisi di bawah

kenabian, yaitu khilafatr. Namun, karena Harun 
-yang 

dijadikan
perumpamaan- hanya menjadi khalifatr saat Musa AS hidup, maka

hal ini menunjukkan batrwa khilafah Ali khusus pada masa Nabi SAW
hidup.

Imam Bukhari meriwayatkan sejumlatr keutamaan Ali di selain

tempat ini. Diantaranya hadits lJmar, 6d;1'dt: (Ali orang paling tahu

memberi keputusan di antara kami). Hadits ini akan disebutkan pada

tafsir surah Al Baqarah. Ia memiliki riwayat pendukung yang shahih

dari Ibnu Mas'ud sebagaimana dikutip Al Hakim. Begitu pula hadits

tentang peperangan antara Ali RA dengan para pemberontak, yaitu

hadits Abu Sa'id yang menyebutkan, 4oQr'uir t3b Jik (Ammar akan

dibunuh oleh kclompok pembangknng), sementara Ammar saat itu
bersama Ali bin Abi Thalib. Hadits ini telatr disitir pada pembahasan

tentang shalat. Di antaranya lagi hadits tentang perang antara Ali RA
dengan kelompok Khawarij. Hadits ini telah disebutkan dalam
pembahasan tentang bukti-bukti kenabian dari hadits Abu Sa'id. Di
samping itu masih terdapat hadits-hadits lain yang diketahui melalui
penelitian.

Orang yang telatr merangkum keutamaan-keutamaan Ali RA
dalam berbagai hadits yang cukup baik adalatr An-Nasa'i di dalam

kitabnya Al Khasha'rsft. Adapun hadits, 'ol'jt,1[l ii:F'J ;
(Barangsiapa yang alu sebagai maulanya maka Ali sebagai

maulanya) telatr diriwayatkan At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Hadits ini
memiliki jalur periwayatan yang sangat banyak. Semua jalur tersebut

dirangkum Ibnu Uqdah dalam kitab tersendiri. Sebagian sanadnya
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tergolong shahih dan hasan. Kami meriwayatkan dari Imam Ahmad,

dia berkata, "Tidak adayang sampai kepada kami tentang seorang pun

di antara sahabat sebagaimana yang sampai kepada kami tentang Ali
bin Abu Thalib."

Catatan:

Pada riwayat Abu Dzar, hadits

daripada hadits Ali. Sementara pada

sebaliknya.

Sa'ad disebutkan lebih akhir

riwayat selainnya disebutkan

10. Keutamaan Ja'far bin Abu Thalib Al Hasyimi RA, dan Sabda

Nabi SAW kepadanya,"Engkau Mirip dengan Akhlak dan Postur

Tubuhku."

k;'.i i'i{l ,oj*trits o;11 oi'^i\t n1i;t ei a
e *: *,*'t y\t ;* i''J;' ?ii * ;t)

'6i,i * r,ifi l, Lyi 4U't I',.-.:t ;i't': 4r
4 q 6!t,Y';t'" ?\ i* i:;:,L;t q :W'. 4
€-;i;',i; #.u6r )i o.s.i ,# c-r'5',f
fll - ,J ok "Jt 

, !- oi. , J ot{ 6 il5 A'4rz- os :'. -rtt-t t../ -, L) -. t> .,
.W G'rltt ti# ti V,-t 1t'"5::t

3708. Dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah RA, "Bahwa

orang-orang mengatakan, 'Abu Hurairah telah memperbanyak

(meriwayatkan hadits)'. Padahal dahulu aku senantiasa menyertai

Rasulullah SAW dengan perut kenyang, hingga aku tidak makan roti

dan tidak memakai kain selimut, serta tidak ada pula yang melayaniku

baik fulan maupul fulanah. Aku biasa menempelkan perutku ke tanah
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karena lapar. Terkadang aku minta dibacakan ayat oleh seseorang

padahal ayat itu aku hafal agar dia membawaku pulang dan
memberiku makan. Dan sebaik-baik manusia terhadap orang-orang
miskin adalah Ja'far bin Abu Thalib. Dia biasa membawa kami pulang
(ke rumahnya) dan memberi kami makan apa yang ada di rumahnya.
Hingga terkadang dia mengeluarkan untuk kami kantong minyak
samin yang tidak ada apa-apanya. Lalu dia menyobeknya dan kami
pun menjilat apa yang ada di dalamnya."

.c.

.P i'** $ t:k q:L?nt uer'* ,y.t'oi|et *

t,jbti )? t:Gr-"sr :.irr -r-i ';)iG

3709. Dari Asy-Sya'bi, bahwa Ibnu Umar RA jika memberi
salam kepada Ibnu Ja'far, dia berkata, "semoga keselamatan atasmu
wahai putra pemilik dua sayap."

Abu Abdillah berkata, "Al Janahan (dua sayap) adalah semua
yang memiliki dua sisi."

Keterangan Hadits:

(Bab keutamaan Ja far bin Abu Thalib Al Hasyimy'. Semua kata
'bab' pada bab-bab di atas tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar.
Dia menyebutkan judul-judul tanpa diiringi kata 'bab'. Namun, dalam
riwayat selainnya kata tersebut dicantumkan.

Ja'far adalah saudara laki-laki kandung Ali bin Abu Thalib.
Ja'far lebih tua sepuluh tahun daripada Ali. Dia syahid pada perang

Mu'tah, dalam usia 40 tahun lebih seperti yang akan dijelaskan pada

pemb ahasan tentang peperangan.
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(Nabi SAW bersabda kepadanya, "Engknu mirip dengan akhlak

dan postur tubuhku). Ini adalah bagian hadits Al Bara' yang

disebutkan di bagian awal bab "Keutamaan Ali'. Hadits ini akan

disebutkan secara lengkap disertai penjelasannya pada pembahasan

Umrah Hudaibiyah.

Hadits ini dinukil Imam Bukhari melalui Ahmad bin Abu Bakar,

yaitu Abu Mush'ab Az-zuhi. sanad hadits ini semuanya berasal dari

Madinah. Pada pembahasan tentang ilmu telah disebutkan hadits lain

dengan sanad yang sama di tempat ini, dan materinya juga berkaitan

dengan faktor yang menyebabkan banyaknya hadits Abu Hurairah

RA.

;';:-i ;i'Fi'oj;i rtt€ ;$ t:i 1s"'ungguhnva orans-orans

mengatakan, "Abu Hurairah telah memperbanyak"). Maksudnya,

banyak menyampaikan riwayat dari Nabi SAW. Pada pembahasan

tentang ilmu telah disebutkan hadits serupa dari Abu Hurairah melalui

laur lain. Hanya saja dalam hadits itu, Abu Hurairah memberi

jawaban, C:t;6 lt yf A Aa I 'i lxotou bukan knrena satu ayat

dari kitab Allah, niscaya alat tidak akan menyampaikan/meriwayatkan

hadits).

Pernyataan Abu Hurairah ini sebagai tanggapan terhadap

pembicaran yang beredar. Hal itu seperti perkataan Ibnu Umar ketika

disampaikan kepadanya bahwa Abu Hurairah RA meriwayatkan

hadits, Lrl'^jia1+ d" e'6 (Barangsiapa menshalati ienazah

makn baginya satu qirath), maka Ibnu Umar berkomentar, "Abu

Hurairah RA telah memperbanyak (menyampaikan hadits)." Masalah

ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang jenazah. Sesudah itu,

Ibnu umar mengakui keunggulan Abu Hurairah dalam menghafal

hadits.
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u,yb,jfi jd t.i,, il 6 ;r,1't * ^, 
{* }t J:H * i't;-'; tr ,8

e*3 ,o*1:rUer!. a tryi r:i ,! .iltr 'l 6 er,g;':.., 
't 6'q i$',!U

I ju r *i';; ;:i'?i,q'; j ,#' ey p,:o io' * C' e.t
6i ,iri *'a;i'r;tU- o* ;*i y a' *p dt le 6U-UG Ay,|yi t,
'*;;j r-.- '*'rJ',!U (Aku pernah berada di sisi Thalhah bin

Ubaidillah. Dikatakan kepadanya, 'Kami tidak tahu, apakah orang
Yaman ini lebih tahu tentang Rasulullah SAIA daripada kalian,
ataukah dia mengatakan atas nama Rasulullah apa yang tidak beliau
katakan?' Thalhah berkata, 'Demi Allah, kami tidak rogu bahwa dia
mendengar apa yang tidak kami dengar, dan mengetahui apa yang
tidak kami ketahui. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang
memiliki rumah-rumah dan keluarga. Kami biasa menemui Rasulullah
pada pagi dan sore hari lalu knmi pulang. Adapun Abu Hurairah
seorang yang miskin, tidak memiliki harta maupun keluarga. Hanya
saja tangannya bersama tangan Nabi SAll/. Dia pergt bersama Nabi
SAW kemanapun beliau pergt. Kami tidak ragu bahwa dia mendengar
apa yang tidak knmi dengar').

Al Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya Al Madkhal dari jalur
Asy'ats, dari mantan budak Thalhah, dia berkata, ,t--l,.Jti ;;:; $ otS

'St ,'y tS 6;'ril ,itJb jui ,6t-.; tT i'rn ,'ii6i"+hj"F
ti-,ii'ry (Abu Hurairah M sedang duduk, lalu seorang taki-laki

melewati Thalhah dan berkata kepadanya, 'Abu Hurairah telah
banyak [menyampaiknn haditsJ'. Maka Thalhah berkata, "Kami telah
mendengar apa yang dia dengar, akan tetapi dia hafal dan kami
lupa).

Ibnu Sa'ad meriwayatkan pada bab "Ahli Ilmu dan Fatwa di
Kalangan Sahabat", dalam kitabnya Ath-Thabaqat, melalui sanad

yang shahih dat'r Sa'id bin Amr bin Sa'id bin Al Ash, dia berkata, U\i
;J\5 ,yiil;6*-y ntr!" &' ,k dt,f L,#dI,1,a;; €1u.o
iA U.jrX{ b'2,tt,.Z)iriii pt,;l UU |$i& (Aisyah berkata kepada
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Abu Hurairah, 'sesungguhnya engknu menyampaikan hadits dori

Rasulullah SAW yang aku tidak pernah mendengarnya'- Abu

Hurairah meniawab, 'Engknu wahai ibu, telah disibukkan oleh cermin

dan celak matq [sehingga tidak mendengar hadits tersebutJ,

sementara ahr tidak disibukkan apapun'.).

?.,+ *, (Dengan perut kenyang). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan syabi'a (menjadi kenyang). Maksudnya,

beliau senantiasa mengikuti Rasulullah SAW untuk mendapatkan

makanan dari beliau.

'eS ['9- (Disaat aku tidak makan). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan, fuatta (hingga). Akan tetapi versi pertama

lebih tepat.

4, Ai li (Aku tidak memakai train selimut)- Dalam riawayat

Al Kasymihani disebutkan dengan kata fuariir (sutera). Akan tetapi

versi pertama lebih akurat. Habiir adalah kain selimut yang bergaris'

,y?, */4'l (Memtnta jamuan kepada seseorang). Maksudnya,

aku minta agar dia menjamuku, tetapi dia mengira aku minta

dibacakan ayat. Hal itu telah dijelaskan dalam riwayat Abu Nu'aim

dalam l<rtab Al Hilyah, dari Abu Hurairah, bahwa dia berkata,

"aqriini". Umar mengira maksudnya adalah bacaan. Maka dia pun

membacakan ayat dan tidak memberinya makan. Abu Hurairah

berkata,'?adahal maksudku adalatr merninta makanan."

g-'*"'3 @fo, dia membawalat pularxg). Yakni membawaku

pulang ke rumatrnya. At-Tirmidzi meriwayatkan melalui jahx dha'if

(lemah), dari Abu Hurairah RA, L+ 'Sli sl 9, ,f p'jt JU\ g'ot,

,#'";rhl if ftl( 6 ,'a,, (Terkadang aku bertanya kepada seseorang

tentang suatu ayat yang alru lebih tahu darinya. Aku tidak

menanyakan hal itu, kecuali agar dia memberiku makan sesuattt).

Masih dalam riwayat At-Tirmidzi, 't 1." €j i P CA q*':
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lf digr$il- r" '*(Apabila aku bertanya kepada Ja far bin Abi

Thalib, maka dia tidak menjawabku hingga dia membawaku ke

rumahnya).

/uJ' ;i o.i;t (Dan dia adalah sebaik-baik manusia). Kata

akhyar serupa dengan pola kata afdhal. Keduanya memiliki makna
yang sama. Sementara dalam riwayat Al Kasyhmihani disebutkan

dengan kata khair (baik).

fA, (Jntuk orang-orang miskin). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan dengan lafazh tunggal GS;IJ) untuk

menunjukkan jenis. Pembatasan ini dijadikan pedoman untuk
memahami pernyataan mutlak dalam hadits Ikrimah dari Abu

Hurairah RA, *t y a',p it J?: ;';6-$it 6j \i SrAt 6t*lr r;

/,6 grl i * "q ,Fi (Tidak ada yang tebih utama memakai sandal

dan menunggang hewan tunggangan sesudah Rasulullah SAW

daripada Ja far bin Abi Thalib). Hadits ini diriwayatkan At-Tirmidzi
dan Al Hakim dengan sanadyangshahih.

Kata ukknh artinya kantong minyak samin. Sementara kalimat,
'tidak ada padanya sesuatu' dan 'kami pun menjilat apa yang ada di
dalamnya', tidak saling bertentangan. Karena yang dinafikan adalah

sesuatu yang mungkin dikeluarkan tanpa harus menyobeknya, tapi hal

ini tidak menafikan adanya sisa-sisa minyak samin yang menempel di
bagran pinggir kantong tersebut.

Dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan , t:.-LiiuJ,lt u- "i;l ,S*

lt ,sl.1: ogi ,t"iiil;.!;-: q6t'*;-11ia o'& 1 ,ni.ei E:;bi tiv' *
ai A gr\*" Pt y rt, * (Latu dia berkata kepada istrinya,

Asma' binti Umais, 'Berilah knmi makan'. Apabila istrinya telah

memberi knmi makan, maka dia pun menjawab pertanyaanku. Ja far
menyukai orang-orang miskin dan selalu dekat dengan merel<n. Dan
Nabi SAW biasa menyebutnya sebagai bapak orang-orang miskin).
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Hanya saja Ja'far tetap menjawab pertanyaan Abu Hurairah,
padahal dia mengetahui maksud Abu Hurairah bertanya hanya untuk

minta diberi makan, supaya dia dapat mengumpulkan dua maslahat,

atau kemungkinan yang dijawab adalah pertanyaan yang sebenarnya.

* ft ,*'* til,tk W?u qi'* i,bi lBrasanya rbnu

Umar jika memberi salam kepada putra Ja far). Puka Ja'far yang

dimaksud adalah Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib. Dalam riwayat
Al Ismaili dari jalur Husyaim dari Ismail bin Abi Khalid, dia berkata:

Kami berkata kepada Asy-Sya'bi: Apakah benar putra Ja'far disebut

putra pemilik dua sayap? Dia menjawab, "Benar, suatu hari aku

melihat Ibnu Umar mendatanginya atau menemuinya dan berkata,

'Semoga keselamatan atasmu wahai putra pemilik dua sayap'."

,fdt ,t5 i) U'O)3, ililr lSemoga keselamatan atasmu wohai

putra pemilik duo sayap). Seakan-akan dia menyitir hadits Abdullah

bin Ja'far, qi<o'ate 4;!'iou V Pt yht;; ii' )?; d.'5,3

cl;-:)t (Rasulullah bersabda kepadaku,'Berbahagialah engkau,

bapalcrnu terbang bersama para malail@t di langit). Hadits ini
diriwayatkan Ath-Thabarani dengan sanad yang has an.

Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW

bersabda, ^St;lit e 1- /,O ej i'fr Ui') @k" metihat Jafar bin

Abi Thalib terbang bersama malaiknt). At-Tirmidzi dan Al Hakim
juga menukilnya, tapi sanadnya lemah. Akan tetapi hadits Ali yang

diriwayatkan Ibnu Sa' ad menguatkannya.

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabd4 d. f
e',r-lq eUj, *r,f 3Lj a<rl'a',y >u,,/ alijJ, '71+ 1to far melewatiku

,2a.

malam ini bersama serombongan malaiknt dan kedua sayapnya

berlumuran darah). Diriwayatkan At-Tirmidzi daan Al Hakim dengan

sanad yang sesuai kriteria lmam Muslim.

At-Tirmidzi meriwayatkan juga bersama Ath-Thabarani dari

Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, € {(fu W,a1'; tZJ e ;$ |l?s
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e3l*"St (Tadi malam aku masuk ke surga, maka aku melihat Ja far
terbang bersama para malaikat). Dalam jalur lain dari beliau

bersabda, y-ld- qht'a'io i)6(r'i ,p.$'t'*-f t 4-t:-r** ;;i 1lr 7r,
terbang bersama Jibril dan Mika'il, dia memiliki dua sayap yang
dijadiknn Allah sebagai pengganti kedua tangannya). Sanad riwayat
ini tergolong jayyid. Sedangkan jalur riwayat Abu Hurairah RA yang

kedua memiliki sanad yang kuat sesuai kriteria Imam Muslim.

As-Suhaili mengklaim bahwa makna pertama yang dipahami
dari kata 'sayap' dan 'terbang' adalah seperti sayap burung yang

memiliki bulu. Akan tetapi makna sebenarnya tidak demikian.

Masalah ini akan dijelaskan dalam perang Mu'tah.

Catatan

Dalam riwayat An-Nasafi ditempat ini tercantum, "Abu Abdillah

-Imam 
Bukhari- berkata, 'Tiap{iap yang memiliki dua sisi disebut

janahan (dua sayap)." Barangkali yang dimaksud adalah memahami

katajanahain dalatnperkataan Ibnu Umar,;,r.t-a[t ,55 ,F.t 6-(Wahai

putra pemilik dua sayap) dalam arti maknawi bukan indrawi.

11. Penyebutan Al Abbas bin Abdul Muththalib RA

,; '"A,r t)W r;1 irr od;j' ;'# oi A ht'-",, ;i'*
\, -v|rqy,yi& tt4t isw.=Llt * l'/6r,t'-.r'fr ,Ju ,gG qV.*\.1-'* f, ,rJ:; ej *

3710. Dari Anas RA, "Sesungguhnya Umar bin Khaththab

apabila mengalami kemarau (paceklik), niscaya memohon hujan

dengan perantaraan Abbas bin Abdul Muththalib. Dia berkata,'Ya
Allah, dahulu kami bertawassul kepada-Mu dengan Nabi-Mu dan
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engkau menurunkan hujan kepada kami, dan sekarang kami

bertawassul kepada-Mu dengan paman Nabi kami, maka turunkanlah

hujan kepada kami'." Dia berkata, "Maka mereka diberi hujan."

Keterangan Hadits:

(Bab penyebutan Al Abbas bin Abdul Muthalib M). lmam

Bukhari menyebutkan hadits Anas, "Sesungguhnya Umar bin
Khaththab apabila mengalami kemarau, maka dia memohon hujan

dengan perantaraan Al Abbas."

Judul bab ini dan haditsnya tidak tercantum dalam riwayat Abu
Dzar dan An-Nasafi. Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan

tentang istsqa' (memohon hujan). Al Abbas lebih tua dua atau tiga
tahun daripada Nabi SAW. Menurut pendapat yang masyhur, dia

masuk Islam sebelum pembebasan kota Makkah. Bahkan sebagian

pendapat mengatakan jauh sebelum itu. Pendapat ini pun tidak terlalu
salah. Sebab dalam hadits Anas tentang kisah Al Hajjaj bin Allath
terdapat indikasi yang mendukungnya.

Adapun perkataan Abu Rafi' tentang kisah Badar,

:Jt .t.( tiir lSeakan-akan Islam masuk kepada kami ahlul bait),tidak

menunjukkan keislaman Abbas pada saat itu. Sebab Abbas dan Aqil
termasuk orang-orang yang tertawan pada perang Badar, lalu ditebus

oleh putra saudaranya (Abu Thalib) seperti yang akan disebutkan.

Karena dia tidak hijrah sebelum pembebasan kota Makkah,
maka Umar tidak memasukkannya dalam kelompok ahli syura

(pengambil kebijakan), meski Umar mengetahui keutamaannya dan

menjadikannya sebagai perantara dalam memohon hujan.

Pada pembahasan selanjutnya akan dikemukakan hadits Aisyah
tentang penghormatan Nabi SAW terhadap pamannya Al Abbas di

akhir pembahasan tentang peperangan sehubungan dengan kisah

wafatnya Nabi SAW. Kunyah (nama panggilan) Abbas adalah Abu Al

ps itet|ov
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Fadhl. Al Abbas meninggal pada masa pemerintahan Utsman pada

tahun 32 H dalam usia 80 tahun lebih.

12. Keutamaan Kerabat Rasulullah SAW, dan Keutamaan
Fathimah Putri Nabi SAW.

.^?)r *i:u.i* ^t"e 
,*j *\t -b'-,t, ,lG',

Nabi SAW bersabda, "Fathimah adalah penghulu wanita-wanita
penghuni surga."

,1 et?'tu k,!: ly",-*'):t rflr W +"'oi ^*a y
'&', &\t ,b d;'., &\tiui t* ej ^lL?nt ;;",;rIr.-rJ

i ,t ui ,!$i ?"1u, C) *1 *\' e"';;)'i* JE
T" "€

3711. Dari Aisyah, "sesungguhnya Fathimah eS me.rgi.im
utusan kepada Abu Bakar meminta warisannya dari Nabi SAW
diantara harta yang diberikan Allah sebagai fai' kepada Rasul-Nya,
dia meminta sedekah Nabi SAW yang berada di Madinah dan Fadak,

serta apa yang tersisa dari seperlima (harta) Khaibar."

t-1 ,Orr-:'l
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3712. Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW

bersabda, 'Kami tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan adalah

sedekah. Sesungguhnya keluarga Muhammad makan dari harta ini -
yakni harta Allah- tidak ada hak bagi mereka untuk melebihkan dari
apa yang dimaknn'. Sungguh, demi Allah, aku tidak akan merubah

sesuatu dari sedekah-sekedah Rasulullah SAW yang berlaku pada

masa Nabi SAW. Aku akan memperlakukan padanya sebagaimana

perlakuan Rasulullah SAW." Ali RA mengucapkan syahadat

kemudian berkata, "Sungguh kami telah mengetahui keutamaanmu

wahai Abu Bakar" 
-lalu dia menyebutkan hubungan kerabat mereka

dengan Rasulullah serta hak mereka- maka Abu Bakar berbicara dan

berkata, "Demi Yarg jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh kerabat

Rasulullah SAW lebih aku cintai daripada menyambung hubungan

kerabatku."

?nr:r*r, f *.i r-;^" it ,f LA ,rj '+ i,Su sr: *
d $f € *')qf hr i; vL; tr$.,r ,,su ,*

3713. ,*i *uOiU, dia berkata: Aku mendengar bapakku

menceritakan dari Ibnu Umar, dari Abu Bakar RA, dia berkata,

'?eliharalah Muhammad pada ahli baitnya."
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4714. Dari Miswar bin Al Makhramah, "Sesungguhnya

Rasulullah SAW bersabda, 'Fathimah adalah bagian dariku (baca;

darah dagingku), barangsiapa membuatnya marah berarti telah

membuatku marah'."

'a-;;l) *iy iu' p';tc;
G\u GGt'i ;.-?4 ;;, t^\tt

. t . ,!-t tlfi

t t,o/ o/ ,oi t,t1
o .;;l a l-, Lol g\-.1

:c,Ju ta;i d̂JJl

37L5. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Nabi SAW memanggil

Fathimah pada saat sakit yang membawa kematiannya. Beliau
membisikkan sesuatu kepadanya, maka dia menangis. Kemudian

beliau membisikinya maka dia tertawa." Aisyah berkata, "Aku
bertanya kepadanya tentang hal itu."

:LJu;
,6

Gj q':,r
o,,//.(H.9

3716. Dia (Fathimah) berkata, "Nabi SAW berbisik kepadaku

seraya mengabarkan bahwa beliau akan diwafatkan pada sakit yang

membawa kematiannya itu, maka aku menangis. Kemudian beliau

membisikkan kepadaku seraya mengabarkan bahwa aku adalah ahli

baitnya yang pertama kali mengikutinya, maka aku pun tertawa."
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Keterangan Hadits:

(Bab keutamaan kerabat Rasulullah sAn. Selain Abu Dzar

menambahkan di tempat ini, "Dan keutamaan Fathimah Putri Nabi

SAW. Dan Nabi SAW bersabda, 'Fathimah penghulu wanita-wanita

penghuni surga'. " Hadits yang dikutip di tempat ini akan disebutkan

dengan sanad yang maushul pada bab tersendiri dengan judul
.Keutamaan Fathimah'. Hal ini menunjukkan bahwa riwayat Abu

Dzar lebih t€,pat.

Maksud .kerabat Nabi SAW', adalah mereka yang dinisbatkan

kepada kakek Nabi SAW yang terdekat, yaitu Abdul Muththalib di

antara mereka yang menyertai atau menemani Rasulullah SAW, atau

siapa yang melihat beliau SAW. Mereka adalah Ali dan anak-anaknya

(Hasan, Husain, Muhsin, ummu Kultsum, semuanya dari Fathimah),

Ja'far dan anak-anaknya (Abdullah, Aun, dan Muhammad, dikatakan

bahwa Ja,far bin Abi Thalib memiliki anak yang bernama Ahmad),

Aqil bin Abu Thalib dan anaknya (Muslim bin Aqil), Hamzah bin

Abdul Muthalib dan anak-anaknya (Ya'14 Umarah, dan Umamah), Al

Abbas bin Abdul Muthalib dan anak-anaknya (yang laki-laki ada

sepuluh orang, yaitu A1 Fadhl, Abdullatr, Qutsam, Ubaidillah, Al

Harits, Ma'bad, Abdurrahman, Katsir, Aun, Tammam), sehubungan

dengan anaknya yang terakhir Al Abbas berkata:

Merelra disempurnakan oleh Tammam sehingga menjadi

sepuluh orang,

Ya Rabb! Jaditranlah merekn mulia dan baik-baik-

Dikatakan batrwa setiap mereka menukil riwayat. Adapun anak-

anak Al Abbas yang perempuan adalah; Ummu Hubaib, Aminah, dan

Shafiyah. Kebanyakan anak Al Abbas berasal dari istrinya, Lubabah

Ummu Al Fadhl.

Kerabat Rasulullah yang lain adalah; Mu'tib bin Abu Lahab, Al

Abbas bin utbah bin Abi Lahab (suami Aminah binti A1 Abbas),

Abdullatr bin Az-zubair bin Abdul Muthalib dan saudara
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perempuannya Dhuba'ah (istri Al Miqdad bin Al Aswad), Abu Sufyan
bin Al Harits bin Abdul Muthalib dan putranya Ja'far, Naufal bin Al
Harits bin Abdul Muththalib dan dua anaknya; Al Mughirah dan Al
Harits (Al Harits ini memiliki anak bernama Abdullah dan dikenal
sebagai periwayat hadits yang bergelar Babah), Umaimah, Arwa,
Atikah, Shafiyah (semuanya adalah anak-anak perempuan Abdul
Muththalib). Shaifyah memeluk Islam dan tergolong sahabat.

Sementara saudara-saudaranya yang lain masih diperselisihkan
tentang keislamannya.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyatr, "Sesungguhnya

Fathimah AS mengirim utusan kepada Abu Bakar meminta
warisannya". Hadits ini telah disebutkan dengan redaksi lebih lengkap
pada pembahasan tentang bagian seperlima rampasan perang. Sisa
penjelasannya akan dipaparkan pada pembahasan tentang perang

Khaibar. Di tempat tersebut akan dijelaskan pula tentang peringkasan

riwayat di tempat ini.

Maksud penyebutannya di tempat ini adalah perkataan Abu
Bakar, "Kerabat Rasulullah SAW lebih aku cintai daripada

menyambung hubungan kerabatku." Perkataan ini dia ucapkan untuk
melegitimasi sikapnya yang tidak memenuhi permintaan Fathimah
atas peninggalan Nabi SAW.

Imam Bukhari menukil hadits ini melalui Khalid, yakni putra Al
Harits, dari Waqid, yakni putra Muhammad bin Zaidbin Abdullah bin
umar.

9 ,Fi € *i *\t ;:' r:t:;-lry$rr grttt aratah Muhammad

pada ahli baitnyo). Abu Bakar mengucapkan perkataan ini kepada

orang-orang dan berwasiat kepada mereka. Kalimat muraqabah ala
syai' artinya'memeliharanya'. Dia berkata, "Peliharalah beliau SAW
dengan memelihara kerabatnya, jangan menyakiti mereka dan jangan

pula berbuat tidak baik terhadap mereka."

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan hadits Al Miswar,
"Fathimah bagian dariku ftaca; darah dagingku), barangsiapa
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membuatnya marah berarti telah membuatku marah." Ini adalah

bagian hadits tentang kisah tentang Ali ketika meminang putri Abu

Jahal. Hadits ini akan disebutkan dengan panjang lebar pada biografi

Abu Al Ash bin Ar-Rabi', tak lama lagi. Dikutip juga hadits Aisyah,
,,sesungguhnya Nabi SAI( membisikkan sesuatu kepadanya maka dia

menangis". Penjelasannya akan dipaparkan pada kisah wafatnya Nabi

SAW di akhir pembahasan tentang peperangan.

Kedua hadits ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar

namun tercantum dalam riwayat yang lainnya. Begitu pula An-Nasafi

tidak menyebutkan kedua hadits tersebut. Faktor perbedaan ini adalah

bahwa hadits Al Miswar akan disebutkan dengan sanad dan matan

yang sama pada bab "Keutamaan Fathimah". Sedangkan hadits

Aisyah telah disebutkan dengan sanad dan matan yang sama pada

pembahasan tentang bukti-bukti kenabian.

13. Keutamaan Zubair bin Awwam

'ol .9t. .i.. o1.o-t'jf tf ).fb-l nr" \,,* 4t'o);
z ) 6z I c.

:A :.-rt e .-,tll

'J$j

r+.16 eq
Ibnu Abbas berkata, "Dia adalah hawari Nabi ,O*''l

Dimanakan fuawariyytn karena pakaian mereka yang berwarna putih.

'{-'+-b'JG'row'; oG'-,'l}i
:'J$ ji:j ,1 ,yr *',y" ,,r*'sis

^*'S;:tt .'.Sa \a'):J$ ,i
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3717. Dari Marwan bin Al Hakam, alu Urrtutr, l'rr.*u,

menderita mimisan (darah keluar dari hidung) yang sangat parah pada

tahun (musim) penghujan, hingga hal itu menghalanginya melakukan

haji, dan dia berwasiat. Seorang laki-laki Quraisy masuk menemuinya

dan berkata, 'Tunjuklah penggantimu' Utsman berkata, 'Apakah

mereka mengatakan demikian?' Orang itu menjawab, 'Benar'.

Utsman bertanya, 'Lalu siapa?' Orang itu terdiam. Kemudian laki-laki
lain masuk menemuinya -aku kira dia adalah Al Harits- dan

berkata, 'Tunjuklah penggantimu'. Utsman berkata, 'Apakah mereka

mengatakan demikian?' Dia menjawab, 'Benar'. Utsman bertanya,

'Siapakah dia?' Orang itu terdiam. Utsman berkata, 'Barangkali
mereka mengatakan dia adalah Az-Zubair?' Orang itu menjawab,

'Benar'. Utsman berkata, 'Demi yang jiwaku berada di tangan-Nya,

sungguh dia yang terbaik diantara mereka sejauh pengetahuanku, dan

sungguh dia yang paling dicintai Rasulullah SAW diantara mereka'."

:Jtd S-, tii ot;L t ol',,.o.sJ Ot)/ tc.C

3y 4J[ei i,iti .n3t,r-, ,ju tori

t zzo t

,l i ->l(>' l> J,

t.-

J*-t :..ttc

t.. c .

ru:.r j,
c .jrbu--l

.(f )/,r) €'r"';fttr:U
3718. Dari Hisyam, bapakku mengabarkan kepadaku, aku

mendengar Marwan bin Al Hakam berkata, "Aku berada di sisi

Utsman saat seorang laki-laki datang dan berkata, 'Tunjuklah
penggantimu'. Dia berkata, 'Apakah yang demikian telah dikatakan'.

Orang itu berkata, 'Benar, Az-Zubair'. Utsman berkata, 'Ketahuilah,

demi Allah, mereka mengetahui batrwa dia yang terbaik di antara

mereka' (sebanyak tiga kali)."
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3719. Dari Jabir R.A, ia berkata, 'Nabi SAW bersabda,

'Sesungguhnya setiap nabi memiliki fuawari, dan hawari bagiku

adalah Zubair bin Awwam'."

t;'.. '? :'J' s illt i;u' + ,; *i "*;i'.i ; '?c-'*

Ji st L'*3 ,y,Ar €* ori ,.';J,) 6i'.L.-,r;.-!r
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3720. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Abdullah bin
Az-Ztbair, dia berkata, "Pada perang Aluab aku dan Umar bin Abi
Salamah ditempatkan (menjaga) kaum wanita. Aku pun melihat dan

temyata Zubair di atas kudanya bolak balik ke bani Quraizhah dua

atau tiga kali. Ketika aku kembali, aku berkata, 'Wahai bapakku, aku

melihatmu bolak balik'. Dia berkata, 'Apakah engkau melihatku

wahai anakku?' Aku menjawab, 'Benar'. Dia berkata, 'Rasulullah

SAW bersabda, 'Siapakah yang mendatangi bani Quraizhah dan

memberitahuku tentang kabar mereka? Maka aku berangkat. Ketika

aku kembali, Rasulullah SAW mengumpulkan kedua orang tuanya

untukku dan bersabda,'Bapak dan ibuku sebagai tebusanmu'."
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3721. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, "Sesungguhnya

sahabat-sahabat Nabi SAW berkata kepada Zubair pada perang

Yarmuk, 'Tidakkah engkau mau menerobos dan kami menerobos

bersamamu?' Maka dia maju menerobos musuh dan mereka

menebasnya dua kali di atas pundaknya, di antara keduanya satu

tebasan yang ditimpakan padanya di perang Badar." Urwah berkata,

"Aku biasa memasukkan jari-jariku pada bekas tebasan-tebasan itu.
Aku mempermainkannya saat aku masih kecil."

Keteransan Hadits:

(Bab keutamaan Zubair bin Awwam). Yakni Ibnu Khuwailid bin
Asad bin Abdul Uzzabin Qushay. Nasabnya berkumpul dengan Nabi
SAW pada Qushay. Jumlah bapak keduanya hingga Qushay adalah

sama. Ibu Az-Zubair adalatr Shafiyah binti Abdul Muththalib (bibi
Nabi SAW). Dia diberi nama panggilan Abu Abdillah. Al Hakim
meriwayatkan melalui sanad yang shahih dat', Urwah, dia berkata,

"Az-Zlbair memeluk Islam saat dia berusia 8 tahun."

Pt y io' .r,; 4,'el* S ,/V i.t S,iti (bnu Abbas berkota,

"Dia adalah fuawari Nabi SAly). lni adalah penggalan hadits yang

akan disebutkan pada pembahasan tentang tafsir surah Bara'ah (At-
Taubah), dari jalur Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas. Hadits ini
merniliki beberapa jalur. Diantaranya adalah riwayat Az-Zubair bin
Bakkar dari riwayat mursal Abu Al Khair Martsad bin Al Yazni,
) 'tsO ,t3t o4 ij, ,5E1, UUty (flawari dari kalangan laki-laki

t)ts &)

-
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adalah Zubair, dan dari kalangan wanita adalah Aisyah). Semua

periwayatnya adalah tsiqah, tetapi status hadits tersebut mursal.

€rq. fA, o'i- l, r]*' 1 1O tn am akan fuaw ar iyyun kar en a p aka i an

mereka berwarna putih). Pernyataan ini dinukil dengan sanad yang

maushul oleh Ibnu Abi Hatim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas,

dengan tambahan, i":* tig ftL(Sesungguhnya mereka adalah para

pemburu). Sanad-nya shahih sampai kepada Ibnu Abbas.

Adh-Dhahhak meriwayatkan bahwa fuawari artinya tukang cuci

dalam bahasa Nabt. Sementara dari Qatadah disebutkan, "Hawari

adalah orang yang layak memegang khilafah." Dalam riwayat lain

darinya disebutkan, "Dia adalah menteri (pembantu)'" Ibnu Uyainah

berkata, '.Maknanya adalah penolong." Pernyataan ini dinukil At-

Tirmidzi dan selainnya. Az-zubair bin Bakkar mengutip juga dari

jalur Maslamah bin Abdullah bin urwah seperti itu. Ketiga makna

terakhir ini tidak jauh berbeda.

Az-Zubair meriwayatkan dari Muhammad bin Salam, ".t{ku

bertanya kepada Yunus bin Habib tentang fuawari, maka dia berkata,

'Artinya adalah yang mumi'." Menurut Ibnu Al Kalbi, hawari adalah

khalil (kekasih).

lGljt iiJt (Tahun penghujan). Kejadian ini berlangsung pada

tahun 3l H. Perkara ini disitir Umar bin Syabah dalam kitab Al

Madinah. Dia juga menginformasikan bahwa Utsman menulis

keputusan untuk menyerahkan pemerintahan sesudahnya kepada

Abdunahman bin Auf. Namun, keputusan itu disembunyikan oleh

Humran (sekretarisnya). Lalu Humran mengadukan hal itu kepada

Abdurrahman. Maka Abdurrahman mengecam Utsman atas

perbuatannya. Utsman marah terhadap Humran dan mengusimya dari

Madinah ke Bashrah. Abdurrahman bin Auf meninggal 6 bulan

sesudah kejadian itu, tepatnya tahun 32}J,.

f"F',-,pt *'y; (Seorang laki-laki Quraisv masuk

menemuinya). Saya tidak menemukan keterangan tentang namanya.
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-,.>;;ir '^iLi- Fr ht *'y" (Latu taki-taki tain masuk

menemuinya [aku kira dia adalah Al HaritsJ). Yakni Al Harits bin Al
Hakam, saudara Marwan bin Al Hakam (periwayat hadits di atas). Al
Harits bin Al Hakam menyaksikan pengepungan Utsman. Kemudian
dia hidup hingga masa khilafah Muawiyah. Dalam kitab Nasab

Quraisy karya Az-Zubair disebutkan bahwa dia pernah

memperkarakan seseorang kepada Abu Hurairah RA.

r]!1r4lA'nf,jj0 gorongkali mereka mengatakan, "Dia adalah

Zubair".). Saya belum menemukan keterangan tentang orang yang

berkata demikian.

'+ 6'a11 (Sesungguhnya aku tidak mengetahui). Masalah ini

akan dibahas kemudian.

sepanjang yang aku ketahui). Kata ma mungkin berfungsi sebagai

mashdar (infinitif) yang artinya 'dalam pengetahuanku', dan mungkin
juga berfungsi sebagai isim maushul (kata sambung), berkedudukan
sebagai khabar (predikat) bagi mubtada' (subjek) yang dihapus.

Ad-Dawudi berkata, "Kemungkinan maksud 'terbaik' di sini
khusus dalam hal tertentu, seperti kebagusan akhlak. Adapun jika
dipahami secara tekstualnya, maka ia dapat dijadikan penafsiran

perkataan Ibnu Umar, 'J^rtit 1 &) 1oO 
n' & l' )y: qr;b1'!7 j

'#. (X"*udian kami meninggalkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW

tidak saling melebihkan diantara mereka), bahwa maksudnya bukan
semua sahabat. Karena sebagian sahabat telah melebihkan sebagian

mereka atas sebagian yang lain. Seperti penyataan Utsman terhadap

Ztbair."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pernyataan Ibnu Umar
dikaitkan dengan masa hidup Nabi SAW sehingga tidak bertentangan

dengan apa yang terjadi di antara mereka sesudah itu.
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$esunggthnya haw ari b agiku adal ah Zubair)'

Huruf ya' pada kata igs$-, diberi tasydid dan baris fatfuah, seperti

firman Allah surah Ibrahim [4] ayat 22, d:]i ft a gan kamupun

sekali-kali tidak dapat menolongku.), tapi boleh juga diberi baris

kasrah 'q]lt:*. Adapun penafsiran kata fuawari sudah disebutkan

terdahulu. Faktor yang menjadi latar belakang hadits ini sudah

disebutkan pada bab "Pengintai" di bagian awal pembahasan tentang

jihad.

'rr;jir ?";-* (Aku pada perang Ahzab). Yakni ketika kaum

Quraisy dan sekutunya mengepung kaum muslimin di Madinah, dan

saat itu kaum muslimin menggali parit. Penjelasan lebih lanjut akan

disebutkan pada pembatrasan tentang peperangan.

"^i-, di U. #t (Dan tJmar bin Abi Salamah). Yakni Umar bin

Abi Salamatr bin Abdul Asad (anak tiri Nabi sAw), dan ibunya

adalah Ummu Salamah.

:L3t d (Pada kaum wanita). Dalam riwayat Ali bin Mishar dari

Hisyam bin Urwah yang dikutip Imam Muslim, ot-i; ;i o |<Oi
bangunan tinggi milik Hassan). Dia melgutip juga dari riwayat Abu

Usamah dari Hisyam,'a'4, *nl, flie (Pada bangunan tinggi

yang terdapat kaum wanita). Yakni istri-istri Nabi SAW. Masih dalam

kutipannya dari riwayat Ali bin Mishar disebutkan , ;7 d,i;'iU" oSi

gr-J,;rt,f. -? db "; ttt,tj U ?i'dK|H'r:;'i i;,Glrt, p:6

(Terkndang dia mengangguk-angguk padaku dan aku melihat dan aku

pun mengangguk-angguk padanya dan dia melihatku. Aku mengetahui

dia adalah bapalclat, dari senjatanya saat lewat di atas kudanya).

'r-b::i, 
C. ,;1,',ilV- (Bolak balik ke bani Quraizhah). Yaki

pulang-pergi dan kembali. Dalam riwayat Abu Usamah yang dikutip

Al Ismaili disebutkan ,(X \i 6!y lOua atau tiga kali).
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|l-!-it ?.1U,'ai'r*t tlJt lXettka aku kembali, aku berkata,

"Wahai bapakku, aku melihatmu".). Imam Muslim memberi

penjelasan bahwa dalam riwayat ini terdapat perkataan periwayat yang

disisipkan dalam hadits. Dia meriwayatkannya dari Ali bin Mishar,

dari Hisyam, "Ke bani Quraizhah. Hisyam berkata: Abdullah bin
Urwah mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin Az-Zubair, dia

berkata, 'Aku menyebutkan hal itu kepada bapakku....'hingga akhir

hadits." Kemudian dia meriwayatkannya dari jalur Abu Usamah, dari

Hisyam, seraya berkata, "Dia menyebutkan hadits yang sama seperti

di atas." Namun, Imam Muslim tidak menyebutkan Abdullah bin

Urwah, tetapi menyisipkan kisah dalam hadits Hisyam dari bapaknya.

Memperkuat analisa ini bahwa An-Nasa'i menukil kisah terakhir dari
jalur Abdah dari Hisyam dari saudara laki-lakinya (Abdullah bin
Urwah) dari Abdullah bin Zu;bair, dari bapaknya.

';: ,'cji \i f \F:;-\ Jh')l :J$ (Beliau berkata, "Apakah engkau

telah melihatku wahai anakku?" Aku menjawab, "Benar"). Di sini

terdapat dalil pengesahan riwayat yang didengar anak kecil, dan tidak

terbatas pada usia 4 ata:u 5 tahun. Karena Abdullah bin Zubair saat itu
berusia 2 tahun lebih atau 3 tahun lebih, sesuai perbedaan waktu

kelahirannya, dan perbedaan waktu terjadinya perang Khandaq. Jika

kita katakan, Abdullah lahir pada tahun pertama hijrah dan perang

Khandak te{adi pada tahun ke-5 H, berarti usia Abdullah saat itu 4
tahun lebih. Namun, jika kita katakan bahwa Abdullah lahir tahun ke-

2 H, dan perang Khandaq terjadi tahun ke-4 H, maka usia Abdullah

adalah 2 tahun lebih. Jika salah satunya kita majukan dan yang lainnya

kita akhirkan, maka usia Abdullah adalah 3 tahun lebih. Saya (Ibnu

Hajar) akan menjelaskan mana yang lebih benar di antara

kemungkinan-kemungkinan itu pada pembahasan tentang peperangan.

Terlepas dari itu semua, Abdullah telah menghafal sesuatu yang

menakjubkan dihafal oleh anak seusianya. Masalah ini dijelaskan pada

bab "Kapan Riwayat yang Didengar Anak Kecil Dianggap Sah",

dalam pembahasan tentang ilmu.

E*.... --.r*.
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€-bu-,i ori r :JrJ 
--'ti Fi yh' & i' Jyi J|*

(Rasulullah SAW mengumpulknn untukku kedua orang tuanya seraya

bersabda, "Ayah dan ibuku sebagai tebusanmu".). Pada pembahasan

mendatang akan disebutkan riwayat yang bertentangan dengannya,

lalu akan dijelaskan cara menggabungkan keduanya, ketika membahas

biografi Sa'ad.

Hadits kelima pada bab ini dinukil Imam Bukhari dari Ali bin

Hafsh Al Marwazi. Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan

tentang jihad.

u$:+ trr ,P dt'q*|'oi lnrn*o sahabat-sahabat Nabi

SAL\. Maksudnya, mereka yang turut dalam perang Yarmuk.

;jJ,'jt-i (Mereka berknta kepada Zubair). Saya tidak

menemukan keterangan tentang nama salah seorang dari mereka.

)y|t Jt e; (Pada perang Yarmuk). Yarmuk adalah nama

salah satu daerah di Syam. Di daerah ini terjadi perang besar di awal

pemerintahan Umar bin Khaththab. Peperangan melawan Romawi ini
dimenangkan oleh kaum muslimin. Hanya saja kaum muslimin

banyak yang gugur sebagai syuhada.

i-lj f( (Tidakkah engkau menerobos). Maksudnya, menerobos

pasukan musyrikin.

$.'i-f b')1t-3, ttl llit o aku menerobos kalian berdusta).t Yakni

kalian mundur dan membiarkan aku serta mengingkari janji kalian.

Para penduduk Hijaz menggunakan kata 'dusta' untuk sesuatu yang

menyelisihi kenyataan.

):'i.?'ie*"e;; qi. a-;itb ,P ,f* 6;:-P (Mereka

menebasnya dua kali di atas pundalotya, di antara keduanya satu

tebasan yang ditimpaknn padanya di perang Badar). Demikian yang

' Adaprur yang tercanhrm dalam matan hadits adalah, "Jika engkau menerobos kami
akan menerobos bersamamu", dan tidak adalafazhtambahan ini.
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tercantum dalam riwayat ini. Lalu akan disebutkan keterangan yang

berbeda dengannya pada masalah perang Badar dalam pembahasan

tentang peperangan. Begitu juga cara menggabungkan antara

keduanya.

Az-Zlbair terbunuh pada bulan Rajab tahun 36 H. Dia

meninggalkan perang Jamal, lalu dibunuh Amr bin Jurmuz At-Taimi.
Kemudian dia datang kepada Ali dan menjadikan perbuatannya itu
untuk mendekatkan diri kepada Ali. Namun, Ali memberi kabar

kepadanya berupa neraka. Kisah ini diriwayatkan Ahmad, At-
Tirmidzi, dan selain keduanya, dan dinilai shahih oleh Al Hakim dari

beberapa jalur, sebagiannya ada yang langsung kepada Nabi SAW.

Catatan

Pada pembahasan tentang bagian seperlima harta rampasan

perang, telah dijelaskan kisah peninggalan Zubair dan keberkahannya.

14. Penyebutan Thalhah bin Ubaidillah

6i ,'*'JG'1fir'6'ft i'"rf i'
Umar berkata, "Nabi SAW wafat

ridha kepadanya."

*U'
dan beliau dalam keadaan

er,4 €.&*\t,k 4tc,y"il'i6 o*L o_ri *
*L'r'aAb'* ej ^)L 

\, 
-*^r,' 

.];r!#'.FuC' eu-1,
,Ol

.l^-€+J> '.9

Utsman, dia berkata, "Tidak 
'uO,u 

,unf
pada sebagian hari-hari Rasulullah SAW

3722-3723. Dari Abu

tinggal bersama Nabi SAW

FATHUL BAARI . 631

-



a

Gll\t.* 4tya,

bin
dia

melakukan peperangan,

keduanya."

selain Thalhah dan Sa'ad. Dari hadits

t o(, 'r,L i c c- o '(2rJ :cJtr pjw Gt J d ,f,/
Aztz

.:.:J3 n {j +
3724. Dari Qais

tangan Thalhah yang

lumpuh."

Abu Hazim, dia berkata, "Aku melihat

gunakan melindungi Nabi SAW telah

Keteransan Hadits:

(Bab penyebutan Thalhah bin ubaidillah). Yayai Thalhah bin

Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin

Murrah bin Ka'ab. Nasabnya bertemu dengan Nabi SAW pada

Munah bin Ka'ab dan bertemu dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq pada

Taim bin Murrah.

Thalhah diberi lamyah (nama panggilan) Abu Muhammad.

Ibunya adalah Ash-Shabah binti Al Hadhrami (saudara perempuan

Ala'). Dia memeluk Islam lalu hijrah dan meninggal tidak lama

setelah bapaknya. Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Ibnu

Abbas, dia berkata, "Ibu Abu Bakar, ibu Utsman, ibu Thalhah, dan ibu

Abdurrahman bin Auf, semuanya memeluk Islam."

Thalhah terbunuh pada perang Jamal tahun 36 H karena luka

panah. Disebutkan melalui dalam sejumlah riwayat, bahwa Marwan

bin Al Hakam memanahnya dan mengenai lututnya, maka darah terus

mengalir hingga meninggal. Dia adalah orang pertama terbunuh pada

peristiwa itu. Kemudian terjadi perbedaan tentang usianya. Maksimal

yang disebutkan adalah 75 tahun dan minimal 58 tahun.

Hadits pertama pada bab ini dikutip Imam Bukhari dari

Mu'tamir dari bapaknya dari Abu utsman. Adapun bapak Mu'tamir

adalah Sulaiman At-Taimi. Sedangkan Abu utsman adalah Al Hindi.
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f(i' At 4 e(Pada sebagian hari-hari lrar). Maksudnya, pada

perang Uhud.

ry- 
"F* (Dari hadits keduanya). Yakni keduanya

menceritakan hal itu. Dalam kitab Al Fawa'id karya Abu Bakar Al
Muqri', disebutkan melalui jalur lain, dari Mu'tamir bin Sulaiman,

dari bapaknya, "Aku berkata kepada Abu Utsman, 'Dari mana engkau

tatir hal itu?' Dia menjawab, 'Keduanya (Thalhah dan Sa'ad)
mengabarkannya kepadaku' ."

Hadits kedua pada bab ini dinukil Imam Bukhari dari Khalid,
dari Ibnu Abi Khalid. Khalid adalah Ibnu Abdullah Al Wasithi.
Sedangkan Ibnu Abi Khalid adalah Ismail.

let gy gans digunakannya melindungi). Maksudnya, pada

perang Uhud. Masalah ini disampaikan secara transparan oleh Ali bin
Mishar dari Ismail dalam riwayat Al Ismaili. Sementara Ath-
Thabarani meriwayatkan dari jalur Musa bin Thalhah dari bapaknya

bahwa dia terkena anak panah di tangannya.

Dalam hadits Anas disebutkan, A Pi f ht e lt J?, j,
U*l-'ot q .4r 'r--ii.'stji lDia melindungi Rasutuilah SAW ketika

sebagian kaum musyrikin hendak menebasnya). Dalam Musnad Ath-
Thayalisi dikutip dari hadits Aisyah, dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, dia

berkata, 't-S rsg ,L;5.'i;./3 q,yrtfJ4 -;*ll it- r*'rtiL Ei j
'^1+i'4 (Kemudian kami datang kepada Thalhah-yakni pada

perang Uhud-dan kami dapati padanya 70 lebih luka, dan ternyata
j ari tangannya terpotong).

Pada kitab Jihad karya Ibnu Al Mubarak disebutkan dari Musa

bin Thalhah, bahwa jari tangan Thalhah yang terpotong adalah jari
kelingking. Kemudian dikutip dari Ya'qub bin Ibrahim bin

Muhammad bin Thalhah, dari bapaknya, dia berkata, 
'z;iL 

*l-i
tt y a" ,p dt ,v q,i1.tj:i 

'1tfui 
q,t;, u a$t e At
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(Jari tangan kiri Thalhah yang kelingking terpotong, maka tangannya

menjadi lumpuh, yang digunakannya melindungi Nabi SAn.

Uj -', 't-i g"tot, lumpuh). Boleh dibaca syallat dan boleh pula

dibaca syullat 
-menurut 

salah satu dialek-, seperti disebutkan Al-
Lihyani. Ibnu Darstuwaih berkata, "Pernyataan itu keliru". Adapun

syalal adalah kekurangan pada tangan dan tidak bisa berfungsi.

Maknanya bukan terpotong seperti yang diduga oleh sebagian orang."

Al Ismaili memberi tambahan dalam riwayatnya dari Ali bin
Mishar dan selainnya, dari Ismail, "Qais berkata, 'Dikatakan bahwa

Thalhah termasuk ahli hikmah di kalangan Quraisy'." Al Humaidi
meriwayatkan dalam kitabnya Al Fawa'rd, melalui jalur Qais bin Abi
Hazim, ia berkata, "Aku menemani Thalhatr bin Ubaidillah, maka aku

tidak melihat seseorang yang memberi harta sangat banyak tanpa

diminta selain dia."

15. Keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqash Az-Zuhri

,,., , c. to/ .t,
.dJJt- ;l "tr-, _gr.a-9

Bani Zuhrah adalah paman-paman Nabi
Dia adalah Sa'ad bin Malik.

"'olt Str-f ,;'; ;'t
SAW dari pihak ibu.

,*'' *?" J,

i,' & 4,;;&,J;

3725. Dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata, "Aku
mendengar Sa'ad berkata, 'Nabi SAW mengumpulkan untukku kedua

orang tuanya pada peran llhud'."
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i " , c. c

:JLi a3l Je J-r, U.
4.

3726. Dari Amir bin Sa'ad, dari bapaknya, dia

"sungguh aku telah melihat diriku, di saat aku adalah

Islam."

berkata,

sepertiga

-, t 1 o., t
' j )t * t'y,'t t iS's ,rbJ l_>c . J J J

lG*il-,)i c 6', g|u

'&i 6 lA fG3 d)i;.'t
,ti ilt r(:;'.;* w)

3727.DariSa'idbinAlMusayyab,diaberkata,"Aku
mendengar Sa',ad bin Abi waqqash berkata, 'Tidak ada seorang pun

masuk Islam kecuali pada hari dimana aku masuk Islam. Sungguh aku

tinggal selama tujuh hari dan aku adalah sepertiga Islam." Riwayat ini

dinukil juga oleh Abu usamah, Hasyim menceritakan kepada kami.

'r,i ol o ':Ju o.+ je
| , o,yq.tr.

I'O-,: lf f6
f fs) | 6Ie ,r;ii yi ;l;+i';: |+ ';

t./
{9

,.l.U
t

.-L,

,.. , 1. t c

J-b ) lrl, Jn

lt 6. , a t
I cl! .y- FJrl'r5-k

,rij; i,;J't 'r

3728. Dari Qais, dia berkata: Aku mendengar Sa',ad RA berkata,

"sesungguhnya aku adalah orang Arab pertama yang memanah di

jalan Allah. Kami pernah berperang bersama Nabi SAW dan tidak ada

pada kami makanan kecuali daun-daun pepohonan' Hingga salah

seorang kami mengunyah sebagaimana unta atau kambing mengunyah

tanpa bercampur. Kemudian bani Asad mengajariku tentang Islam'

Jika demikian sungguh aku sangat kecewa dan sia-sia amalanku."
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Mereka mengadukannya kepada Umar seraya berkata, "Dia tidak baik

dalam shalat."

Keterangan Hadits:

(Bab keutamaan sa'ad bin Abi waqqash Az-zuhri). Yakni salah

seorang yang drjamin masuk surga. Nama panggilannya adalah Abu

Ishaq.

(Dan bani Zuhrah adalah paman-paman Nabi SAW dari pihak

iDrz). Sebab ibu beliau sAw (Aminah), berasal dari suku ini, dan

kerabat ibu disebut akhwaal.

(Dan dia adalah sa'ad bin Malik). Nama Abu waqqash adalah

Malik bin Wuhaib 
-sebagian 

versi mengatakan Uhaib- bin Abdu

Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Nasabnya berkumpul

bersama Nabi SAW pada Kilab bin Murratr. Jumlatr bapak keduanya

hingga Kilab bin Munah tidak jauh berbeda. Ibunya adalatr Hamnatt

binti Suffan bin umayyah bin Abdu Syams. Dia tidak sempat masuk

Islam. Sa'ad bin Malik meninggal di Aqiq tatrun 55 H. Versi lain

mengatakan dia meninggal sesudah itu hingga tatrun 58 H. Adapun

usianya sekitar 80 tahun.

,'-'.1;;-iip;6..Jai,r &lJ' ;.€ (Nabi sAtr

*"n**Orlkan untulclru kedua orang tuanya pada perang tJhud)'

Yakni dalam hal tebusan, yaitu sabdanya, *Ayah dy iluleu sebagai

tebusan bagimu." I-alu diperjelas oleh hadits Ali, & lt l?;'{A 6

,rj l,t *1.:!,i i1-'i ii;-'ft '^1y ,!.u, i. ret ? )r\ {ii Pi & b'

i?t (Rasulullah SAW tidak pernah mengampulkan kedua orang

tuanya [sebagai tebusanJ untuk seorang pun selain Sa'ad bin Malik,

sesungguhnya beliau bersabda pada perang Uhud, 'Panahlah, ayah

dan ibulru sebagai tebusanmu). Hadits ini telatr disebutkan pada

pemabatrsan tentang jihad. Namun, pernbatasan ini perlu ditinjau

kembali mengingat keterangan pada biografr Az-Zabur, batrwa Nabi

SAW m€ngumpulkan untuknya kedua oftu-lg tuan)ta pada perang
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Khandaq. Tapi keduanya mungkin dipadukan bahwa Ali RA tidak
mengetahui hal itu, atau perkataan Ali hanya berkaitan dengan perang

Uhud.

4 i)-rig!' iit g.ll"oi'&1G eidak ada seorans pun

masuk Islam kecuali pada hari dimana aku masuk Islam). Secara

zhahir, tidak ada seorang pun yang masuk Islam sebelumnya. Akan
tetapi, ulama berbeda tentang lafazh ini, seperti yang akan saya

jelaskan.

ly-I' 
'd;i 

;it {i'r;. t" i;,;Ut (Aku pun tinggal tujuh hari dan

aku adalah sepertiga Islam). Kalimat ini akan dijelaskan pada

pembahasan mendatang.

p)>t.ilr 'dJi ,!ti @on sesungguhnya aku sepertiga Islam). Dia

berkata demikian sesuai pengetahuannya. Adapun sebabnya, orang-
orang yang masuk Islam pada masa awal selalu menyembunyrkan

keislamannya. Barangkali yang dia maksud dengan dua orang lainnya
adalah; Khadijah dan Abu Bakar, atau Nabi SAW dan Abu Bakar.

Sementara itu, telah dipastikan bahwa Khadijah telah masuk Islam

sebelum Sa'ad. Maka mungkin yang dimaksud Sa'ad adalah dari
kaum laki-laki.

Pada biografi Ash-Shiddiq telah disebutkan hadits Ammar, c-if.r

3 i:t *i'e \ ati 6i *t y.i" ,p "sft (Aku metihat Nabi

SAW dan tidak ada yang bersamanya, kecuali limq budak dan Abu
Bakar). Riwayat ini tentu saja bertentangan dengan hadits Sa'ad. Cara

menggabungkan keduanya adalah seperti yang saya sebutkan di atas.

Atau perkataan Sa'ad dipahami untuk kaum laki-laki yang baligh dan

merdeka, sehingga tidak termasuk para budak yang dimaksud dan Ali
bin Abi Thalib, atau Sa'ad tidak mengetahui orang-orang tersebut.

Kemungkinan terakhir diisyaratkan oleh riwayat Al Ismaili dari Yahya

bin Sa'id Al Umawi dari Hasyim, ,#bi &i U't (Tidak ada seorang

pun masuk Islam sebelumku). Serupa dengannya dalam riwayat Ibnu
Sa'ad dari jalur lain dari Amir bin Sa'ad dari bapaknya. Ini juga yang
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menjadi konsekuensi riwayat Al Ashili. Riwayalriwayat ini sulit

diterima, karena telah ada sejumlah orang yang memeluk Islam

sebelum Sa'ad. Hanya saja mungkin dipahami bahwa Sa'ad

mengatakan sesuai pengetahuannya.

Kemudian saya (Ibnu Hajar) melihat dalam kitab Al Ma'rifah

karya Ibnu Mandah, dari jalur Abu Badr, dari Hasyim, ,/ iii il:i 6

,!',rJri giir piir (Tidak ada seorang pun masuk Islam pada hari aku

masuk Islam). Riwayat ini tentu saja tidak menimbulkan persoalan.

Karena bisa saja tidak ada seorang pun masuk Islam pada hari Sa'ad

masuk Islam. Akan tetapi Al Khathib meriwayatkan dari Ibnu Mandah

dan menyebutkan kata illa (kecuali), seperti riwayat-riwayat lainnya.

Dengan demikian, harus dipahami seperti apa yang telah saya

kemukakan.

;-b6 $:r-, zaJl fr A.S (Riwayat ini dinukil pula oleh Abu

Usomah, Hasyim menceritakan kepada kami).Imam Bukhari menukil

riwayat ini dengan sanad y?{ng maushul pada pembahasan tentang

Islamnya Sa'ad di bagran Sirah An-Nabawiyah, dimana

kandungannya sama seperti riwayat Ibnu Abi Za'idahdi tempat ini.
.,

eiq,-il'i't\;i(Aku adalah orang Arab pertama yang

memanah). Kejadian ini berlangsung pada ekspedisi Ubaidatr bin Al
Harits bin Al Muththalib. Kontak senjata ini merupakan perang

pertama yang terjadi antara kaum musyrikin dan kaum muslimin. Ini
pula ekspedisi pertama yang dikirim Rasulullah pada tahun ke-l H.

Beliau mengirim beberapa orang kaum muslimin ke Rabigh untuk

mencegat rombongan Quraisy. Maka terjadilah perang panah. Maka

Sa'ad adalah orang pertama yang memanah. Keterangan ini
disebutkan Zlbair bin Bakkar melalui sanad-nya. [^alu dia

menyebutkan batrwa Sa'ad mengabadikannya dalam bait sya'ir:

Apalah telah sampai lrepada Rasulullah,

bahwa alcu melindungi para sahabatlu dengan anak panahhl
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Keterangan serupa juga disebutkan Yunus bin Bukair dalam
tambahannya terhadap kitab Al Maghazi, melalui jalur Az-Zuhri. Lalu

Ibnu Sa'ad menyebutkan melalui jalur lain dari Sa'ad, ;3 U Sji Ui

+t',+ ?:dt ,ui* € v'-?'j trr(Aku orang pertama vans

melepaskan anak panah, kemudian kami keluar bersama Ubaidah Al
Harits sebanyak 60 orang dengan menunggang hewan).

?1 *,L*tt f gemuaian datang bani Asad). yakni Ibnu

Khuzaimah bin Mudrikah. Mereka termasuk orang-orang yang

melaporkan Sa'ad kepada Umar sebagaimana yang dimuat dalam

kisah yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang shalat. Dalam

riwayat Ibnu Baththal dikatakan bahwa yang dimaksud oleh Sa'ad
adalah Umar bin Khaththab. Tapi pemyataan ini tidak benar, karena

Umar berasal dari bani Adi bin Ka'ab bin Lu'ay, bukan dari bani
Asad. Sementara dalam riwayat An-Nawawi disebutkan, "Asad bin
Abdul Uzza", yakni suku Az-Zubair bin Awwam. Tapi pernyataan ini
juga tidak benar.

p>t-l.tr ,* *)V (Mengajariku tentang Islam). Maksudnya,

mengajariku tentang shalat. Atau maknanya, mencelaku bahwa aku

tidak mengerjakan shalat dengan baik.

'+ (Alat kecewa). Maksudnya, kecewalah aku jika harus

membutuhkan pengajaran mereka. Kisah Sa'ad dengan orang-orang
yang menuduhnya tidak bagus dalam mengerjakan shalat telah

disebutkan pada pembahasan tentang Shalat.
o

# Pj (Dan sia-sia amalanku). Dalam riwayat Ibnu Sa'ad

dari Ya'la bin Ubaid dari Ismail disebutkan , # ,Ps yaknidengan

tambahan huruf ha 'di akhir yang berfungsi mengakhiri suatu kata.
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16. Penyebutan Orang-orang yang Memiliki Hubungan dengan
Rasulullah SA\ry melalui Pernikahan, di antara Mereka Abu AI

Ash bin Ar-Rabi'

c . .: tc. 1 , . , i. ,lr. "., '1,1'-..c . o o,r,rri'a'+,V'tlilu'H/ )41 f
'o)'; r'i:Uw *j qE ii,r & i,' J;.,'jiii ,tuu ut+

*t J", i* .F ,rj d €r * rt,,j ;&Q.'.^;x'r'ai
Jj'.-*i'.rx t1i ,:Jrt:^i:r;'j,?'^LJ.i *j ^lLht *
aii:;i jtr,f*+, o;r,4*', i"G y)t;,fs,
"' t c' '!" "i; h' * n, J;rU i^LJ v ari ,c;_#-2J-e o:,./rL: q 

-. o. ot -rq-.- 
. :

.z+A *u;.:ti,t'r'+lt

3729. Dari Al Miswar bin Al Makhramah, dia berkata,

"Sesungguhnya Ali meminang anak perempuan Abu Jahal, lalu
Fathimatr mendengar hal itu, maka dia datang kepada Rasulullah

SAW dan berkata, 'Kaummu mengatakan bahwa engkau tidak marah

demi anak-anak perempuanmu, inilah Ali akan menikahi anak

perempuan Abu Jahal'. Maka Rasulullah SAW berdiri dan aku

mendengamya setelah syahadat mengatakan, 'Amma ba'du, aku

menikahlran (anaklat) dengan Abu Al Ash bin Rabi', dia berbicara
kepadalru don jujur kepadalu. Sesungguhnya Fathimah bagian dariku

ftaca; darah dagingku), dan sesungguhnya aku tidak suko jika hal itu
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memperburuk keadaannya. Demi Allah, tidak akan berkumpul putri
Rasulullah SAW dengan putri musuh Allah pada seorang lakiJaki'.
Maka Ali memutuskan pinangannya."

Muhammad bin Amr bin Halhalah menambahkan dari riwayat

Ibnu Syihab, dari Ali bin Al Husain, dari Al Miswar, (1{ku mendengar

Nabi SAW menyebut menantunya dari bani Abdi Syams, beliau
memujinya dalam hal hubungan pernikatrannya yang baik. Beliau

bersabda, 'Dia berbicara denganlru dan jujur kepadaleu, dan dia

berjanji kepadaht dan menepatinya' ."

Keterangan Hadits:

(Bab penyebutan orang-orang yang memiliki hubungan dengan

Rasulullah SAl4/ melalui perniknhan). Maksudnya, orang-orang yang

menikahi putri-putri beliau SAW. Sebab kata ash-shihr digunakan

untuk semua kerabat istri maupun suami. Sebagian Iagl

mengkhususkannya untuk kerabat istri.

(Di antara mereka Abu Al Ash bin Ar-Rabi). Yakni Ibnu
Rabi'ah bin Abdul Uzzabin Abdu Syams bin Abdu Manaf. Ada juga

yang tidak mericantumkan Rabi'atr dalam silsilah nasabnya. Dia
terkenal dengan nama panggilannya. Adapun nirma aslinya

diperselisihkan. Menurut Az-Zubair, namanya adalah Miqsam. Ibunya

adalah Halah binti Khuwailid (saudara perempuan Khadijah). Dengan

demikian, Abu Al Ash adalatr anak saudara perempuan Khadijah
(keponakan Khadijah).

Asal kata mushaharah adalah muqarabah (berdekatan). Ar-
Raghib berkata, "Ash-Shihr adalatr menantu laki-laki, dan keluarga

dekat istri disebut ashhar. Demikian dikatakan oleh Al Khalil." Ibnu
Al Arabi berkata, "Al Ashhar adalah mereka yang haram dinikahi

karena kedekatan, nasab, dan pernikahan."

Seakan-akan judul bab ini dimaksudkan oleh Imam Bukhari

untuk menyitir riwayat dari Abdulah bin Abi Aufa, dari Nabi SAW,
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€:ibt| ,F, e ,4 ok \ 4 s\1i ti ,ii ;,, t3'.i e\f; t Li ;, uU
(Aku memohon kepada Tuhanla4 agar aku tidak menikahi seorang

pun di ontara umatku, atau aku menikahkan kepadanya, melainkan ia

bersamaku di surga, maka Dia mengabulkannya). Hadits ini
disebutkan Al Hakim pada "Keutamaan Ali". Kemudian dikuatkan

oleh riwayat Abdullah bin Umar dan dikutip Ath-Thabarani di kitab

Al-Ausath melalui sanad yang lematr.

Imam An-Nawawi berkata, "Ash-Shihr digunakan untuk kerabat

suami-istri. Sedangkan mushaharah artinya mendekatkan antara dua

hal yang berjauhan." Makna inilah yang digunakan Imam Bukhari.

Sebab Abu Al Ash bin Ar-Rabi' bukan termasuk kerabat istri-istri
Nabi SAW, hanya saja ia adalatr anak saudara perempuan Khadijah.

Tapi penggolongannya sebagai ash-shihr bagi Nabi SAW di tempat

ini bukan karena hubungannya dengan Khadijatr. Namun, karena dia

menikahi putri Rasulullah SAW.

Abu Al Ash bin Ar-Rabi' menikahi Zainab binti Rasulullah

SAW sebelum beliau diutus menjadi rasul. Zainab adalatr putri tertua

Rasulullah SAW. Abu Al Ash bin Ar-Rabi' tertawan pada perang

,, Bld.al bersama kaum musyrikin. Maka Nabi SAW menebusnya

Sd"ng* Zairab seraya mempersyaratkan agar dia mengirim Zainab ke

Madinah, dan Abu Al Ash menepatinya. Inilah makna sabda beliau

SAW di akhir hadits, "Dia berjanji kepadaku dan menepatinya."

Kemudian Abu Al Ash tertawan lagi dan diberi perlindungan oleh

Zainab hingga dia masuk Islam. Lalu Nabi SAW mengembalikan

putrinya kepada pernikahannya. Dari pernikahan mereka lahirlah

seorang anak yang diberi nama Umamah. Anak inilah yang dibawa

oleh Nabi SAW saat shalat seperti disebutkan pada pembahasan

tentang shalat. Di samping itu mereka memiliki anak lain yang diberi

nama Ali. Anak ini telah mencapai usia hampir baligh di masa hidup

Nabi SAW. Menurut sebagian sumber, dia meninggal sebelum Nabi

SAW wafat. Sedangkan Abu Al Ash meninggal pada tahun ke-12 H.

Perkataan Imam Bukhari,'Diantara mereka' mengisyaratkan

kepada mereka yang juga menikahi anak-anak perempuan Rasulullah,
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tetapi tidak disinggung di tempat ini, yaitu utsman dan AIi. Keduanya
telah dijelaskan. Tidak ada seorang pun yang menikahi putri-putri
Nabi SAW selain tiga orang tersebut. Hanya saja putra Abu Lahab
pernah menikahi Ruqayyah binti Rasulullah sebelum dinikahi utsman,
namun keduanya tidak sempat berkumpul, karena bapaknya langsung
memerintahkan untuk menceraikan Ruqayyatr, maka dia pun
menceraikannya. Lalu Ruqayyah dinikahi utsman. Adapun mereka
yang anak-anak perempuannya dinikatri Nabi sAw bukan menjadi
maksud pembahasan Imam Bukhari di tempat ini.

tr Fri dr',;Lr rlb'ttl ls"rungguhnya Ali meminang anak

perempuan Abu Jahat). Nama anak perempuan yang dimaksud adalah
Juwairiyah, seperti yang akan dijelaskan. Sebagian versi mengatakan
namanya adalah Al Aura', dan ada pula yang mengatakan Jamilah.

Pada awalnya, Ali RA berpegang kepada hukum umum yang
membolehkan menikahi wanita-wanita yang tidak beriman. Namun,
ketika Nabi SAW mengingkari perbuatannya maka dia pun
memutuskan pinangannya. Sebagian sumber mengatakan bahwa
perempuan tersebut dinikahi oleh Itab bin Usaid.

Hanya saja Nabi SAW menyampaikan perkara itu kepada
khalayak ramai agar mereka menjadikannya sebagai pedoman baik
dalam konteks wajib atau lebih utama. poin ini yang diabaikan Asy-
Syarif Al Murtadhal sehingga dia mengklaim hadits tersebut maudhu,
(palsu) dengan dalih dinukil dari Al Miswar, seorang yang
bertentangan dengan Ali. Lalu dinukil juga dari jalur Ibnu Az-zabair,
namun sikapnya dengan Ali lebih keras lagi. pernyataan Asy-Syarif
dibantah dengan kesepakatan periwayat kitab shahih dalam menukil
hadits yang dimaksud. Hal-hal berkaitan dengan hadits ini akan
dijelaskan pada pembahasan tentang nikah.

t Al*,Iurtadha adalah seorang penganut paham syl'ah dan terrnasuk da'i mereka
yang handal. Barometernya dalam bidang jarh wa ta'dil (wtrk sanad dan matan
hadits) berbeda dengan barometer Ahlussunnah.
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tr t'.1 *;€iLi|* w5 (Inilah Ali akan menikahi anak

perempuan Abu Jahat). Dalam riwayat Ath-Thabarani dari Abu Al
Yaman disebutkan, t-r{13'n* li;j (Inilah Ali sedang menil<ahi).

Demikian juga dalam kutipan Imam Muslim dari jalur ini. Fathimah

menggunakan kata'menikahi' dalam konteks majaz, berdasarkan apa

yang akan dilakukan Ali.

Para ulama berbeda pendapat tentang nama anak perempuan

Abu Jahal yang dipinang Ali. Al Hakim meriwayatkan dalam krtab Al
Iklil, bahwa nzrmanya adalah Juwairiyah, dan inilah yang masyhur.

Namun, pada sebagian jalur periwayatan disebutkan bahwa namanya

adalah Al Aura'. Keterangan ini dikutip Ibnu Thahir dalam kitab Al
Mubhamat Sebagian lagi mengatakan nirmanya adalah Al Haifa'
sebagaimana disebutkan Ibnu Jarir Ath-Thabari. Dalam kutipan As-

Suhaili disebutkan bahwa namanya adalah Jarhimah. Ada pula yang

mengatakan Jamilah seperti disebutkan oleh Syaikh kami Ibnu Al
Mulaqqin dalam penjelasannya terhadap Shahih Bukhari.

Abu Jahal memiliki anak perempuan lain bermana Shafiyah

yang dinikatri Sahal bin Amr. Namanya disebutkan oleh Ibnu As-

Sikkil dan selainnya. Namun, sebagian lagi mengatakan dia adalah Al
Haifa' yang disebutkan di atas.

1. .a 1t

e:r--zi ss:L, (Dia berbicara kepadaku dan jujur). Barangkali

Abu Ai Ash telah mempersyaratkan atas dirinya untuk tidak memadu

Zainab. Demikian juga Ali. Jika tidak demikian, maka harus dipahami

bahwa Ali lupa syarat tersebut. Oleh karena itu, dia mengajukan

pinangan. Atau tidak ada syarat, karena tidak ada penegasan mengenai

hal itu. Hanya saja dia tidak patut untuk melampaui batas tersebut

sehingga muncul kecaman seperti yang disebutkan.

Nabi SAW sangat jarang mencela seseorang secara langsung.

Namun, barangkali dalam peristiwa ini, Nabi sengaja menyampaikan

secara terus terang, untuk lebih menyenangkan hati Fathimah AS.
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Peristiwa pinangan ini terjadi sesudah pembebasan kota
Makkah. Pada saat itu tidak ada lagi anak-anak perempuan Nabi SAW
yang hidup selain Fathimah. Dia mengalami musibah beruntun setelah

ibunya dengan kematian saudara-saudaranya. Maka membuatnya

cemburu akan semakin menambah kesedihannya. Demikian
Muhammad bin Amr bin Halhalatr menambahkan. Hadits ini telah
disebutkan dengan sanad yang maushul di bagian awal pembahasan

tentang ketetapan seperlima rampasan perang.

17. Keutamaan Zaill bin Haritsah (Mantan Budak Nabi SAW).

6\';j €;i Ui :;-,, qE ar .u Ct ;itSt Ss,

Al Baraa'meriwayatkan dari Nabi SAW,"Engkau saudara kami
dan maula kami."

*?'t ,)* d, * :)v rliiL?tr uyr';^' ;. :t y *
Jr- ,a_,rl\ €. f6,'"X';W ,i) ; {;ll W ;L il. *j
p;rrk" ,* i g6\€ tft'ui :yui *\u J:"';),,Ji 

4 o6'o{.1 ,r.,U:y.rrli ,JtS'o1i' e'j "e U yj :16\
.;uUto$r';i 4t* oY1 ,t_yu6t

3730. Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Nabi SAW
mengutus suatu pasukan dan menunjuk Usamah bin Zaid sebagai

pemimpin mereka. Sebagian orang mencela penunjukkannya sebagai

pemimpin. Maka Nabi SAW bersabda, 'Jika kalian mencela

kepemimpinannya maka sungguh sebelumnya kalian telah mencela

kepemimpinan bapahtya. Demi Allah, sungguh dia layak menjadi
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pemimpin. Sungguh dia termasuk orang yang paling aku cintai. Dan

ini termasuk orang yang paling aku cintai sesudahnya'. "

?^3.2\,

^*\t *u'attuG'e Sr;:du6il' 'erec f
o"ri ,-r1 :Ju; .rtl*,t-a.l 6se U f-;'t i3 ; 'A,LIj .3a,t: 'S}
')-t') ,-IL ht ,* ';t Un'"* ,Ju ,jbX. u tl:bJ. irslrI J- -

:^^*G i_?6|o#f)
3731. Dari Aisyah RA, dia berkata "Seorang qa'if masttk

kepadaku sementara Nabi SAW menyaksikan. Saat itu Usamah bin

Zaid dan Zud bin Al Haritsatr sedang berbaring. Qo'rf tersebut

berkata, 'Sesungguhnya kaki-kaki ini sebagiannya berasal dari

sebagian yang lain'." Periwayat berkat4 'Nabi SAW sangat gembira

dengan hal itu dan sangat menyenangkannya. Lalu beliau

mengabarkannya kepada Aisyah. "

Keteransan Hadits:

(Bab keutamaan Zaid bin Haritsah [mantan budak Nabi SAlu).
Dia berasal dari bani Kalb. Dia pemah menjadi tawanan di masa

jahiliyah, lalu dibeli oleh Hakim bin Hizam untuk bibinya Khadijah.

Kemudian Nabi SAW meminta kepada Khadijah agar menghibahkan

Zaid kepadanya.

Kisah Zaid disebutkan Muhammad bin Ishaq dalam kitab .4s-

Sirah. Konon bapak dan paman Zaid pernah ke Makkah dan

menemukan Zaid. Keduanya menawarkan tebusan untuk Zaid.

Namun, Nabi SAW memberi pilihan kepada Zaid untuk ikut keduanya

atau tetap tinggal bersamanya. Maka Zaid memilih tetap tinggal

bersama Nabi SAW. Ibnu Mandah meriwayatkan dalam kitab

Ma'rifah Ash-Shahabqh dar^ Tamam Fawa'rd, melalui sanad yang
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gharib dari ahli bait Zaid bin Haritsah, bahwa dia masuk Islam pada
hari tersebut.

Nama lengkapnya adalah Zaid, bin Haritsah bin Syurahbil bin
Ka'ab bin Abdul lJzza Al Kalbi. At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur
Jabalah bin Haritsah, dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah,
utuslah bersamaku saudaraku Zaid'. Maka Nabi SAW bersabda,,Jika
dia mau berangkat bersamamu maka alu tidak akan mencegahnya'.
Zaid,berkata, 'Wahai Rasulullah, aku tidak akan memilih seorang pun
atasmu'."

Zaid bin Haritsah syahid pada peristiwa Mu'tah. Sementara
Usamah bin Zaid, meninggal di Madinah atau di Wadi Al eura pada
tahun 54 H. Menurut sebagian sumber dia meninggal sebelum itu. Dia
sempat tinggal beberapa waktu di Al Mizzah, salah satu daerah di
Damaskus.

ut[:6fiui,;ni * io,,k ri, glrjt J$j (At Baraa.

meriwayatkan dari Nabi SAll/, "Engknu saudara kami dan maula
kami"). Ini adalah penggalan hadits yang telah disebutkan pada
biografi Ja'far bin Abi Thalib.

t:;6';, ',,j ,1; hr & LJ' 5. (Nabi SAW mengirim suatu

pasuknn). Ia adalah pasukan yang diperintahkan untuk dibentuk saat
beliau menderita sakit yang membawa kematiannya. Beliau sAw
bersabda, ziLtilJ.;. rrlUi gotuanakanlah pasukan ()samah). Maka

Abu Bakar RA meneruskan rencana itu sesudah beliau SAW.
Penjelasannya akan dikemukakan pada bagian akhir kisah wafatnya
Nabi SAW.

i:6i€ /6t i.fr.';iii lSebagran orang mencela penunjukannya

sebagai pemimpin). Di antara mereka yang disebutkan mencela hal
tersebut adalah Ayyasy bin Abi Rabi'ah Al Makhzumi, seperti akan
dijelaskan lebih rinci pada bagian akhir pembahasan tentang
peperangan.

FATHUL BAARI _ 647



ot :k (Kalian mencela)- Kata that'anun berasal dari kata

tha'ana-yath'anu, artinya mencela kehormatan dan nasab. Bila dibaca

tha'analoth'unu maka artinya menusuk dengan panah dan tangan.

Namun, sebagian mengatakan kedua kata tersebut sama-sama

memiliki dua makna tersebut.

E "H al orol e o#'€S Ui (Sungguh sebetumnya kalian

telah mencrt, i"p"*iiran bapaknya). Beliau mengisyaratkan kepada

kepemimpinan Zaid bin Haritsah pada perang Mu'tah. Dalam riwayat

An-Nasai dari Aisyah, dia berkata, S-:'Pj * ht .,La l' J";3'd;.6
'# e]llt ti 

"2 {frf j {Tidaklah Rasulultqh sAW mensutus

Zaid bin Haritsah dalam suatu pasukan melainknn beliau

menunj ulmya sebagai pemimpin merelca).

Dalam kisah ini terdapat dalil yarrg membolehkan

kepemimpinan maula (mantan budak), kepemimpinan orang lebih
muda, dan kepemimpinan orang lebih rendah keutamaannya atas

orang yang lebih utama, karena dalam pasukan yang dipimpin
Usamah terdapat Abu Bakar dan Umar.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang

kisah ga'r/ (orang yang ahli mengenali jejak, dan mengenali nasab

dengan melihat kepada keserupaan- fiihat Al Mu'jam Al l{asith, hal.
766 cet.4 Maktabah Syuruq Ad-Dauliyah,2005 -€dl). Penjelasannya

secara detil akan disebutkan pada pembahasan tentang warisan,

sekaligus disebutkan n:rma qa' f yngdimaksud.

18. Penyebutan Usamah bin Zaid

{ :rrstd yt$t L:o'#1 U|i'oi W ?nr q, e_G *
'Jr',.5L\t * it Jt*r',* i)'; a;Ll lt +'ir--\-r,-,.
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3732- Dari Aisyatr RA, dia berkat4 "sesungguhnya orang-orang

Quraisy menaruh perhatian serius dengan urusan wanita dari suku
makhzum. Mereka berkata, 'Siapa yang berani atasnya
(membicarakarmya kepada Nabi) selain Usamah bin Zaid, kesayangan
Rasulullatr SAW'."

*:)a -y'*",s,brt JLi t5i ,i6'06r GLV *
7: €io:,iu tr-f '*'^i^;,;':,,d6.;.& ,o."atii
?rr:n-r'AkG"*;t:,, *"G.*\t c ;; ,j *f:'{k rk
J"'"4t W.'e J $6,i;' e:F q i i?yt,:i,ra,
:Jt;, ,*-: ; dli'^iK ,:oik_'oi L1t'ap-- * ,*, * ht

'f.o; riy, ,;r?1 Ult'tr 6" ri1 ots ,y.,;\,f.L\
.t^:i-',;biJ :^J;tt Uk'r) .; r{bt'.*Lst

3733. Dei Ali, SuSrcn menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku
pergr kepada lzz*ri untuk bertanya tentang hadits wanita suku
makhzum, maka dia berteriak kepadaku. Aku berkata kepada Su&an:
Apakah kamu tidak menerimanya dari seorang pun? Dia berkata: Aku
mendapatinya dalam kitab yang ditulis Ayyub bin Musa, dari Az-
zruhyi, dari urwah, dari Aisyah, bahwa seorang wanita bani makhzum
mencuri. Mereka berkat4 "Siapa yang berani berbicara tentangnya
kepada Nabi SAW?" Tidak ada seorang pun yang berani berbicara
dengannya. Maka usamah bin zud, berbicara kepada beliau. Beliau
sAw bersaM4 "sesungguhnya bani Israil, apabila orang yang mulia
diantara mereka menctri, maka merekn meninggarkannya, dan jika
orang lemah diantara merelm yang mencuri, maka mereka memotong
tangannya. sekiranya Fathimah binti Muhammad mencuri niscaya
aku akan memotong tangannya."

-L--*i.".,lr.

FATITUL BAARI - 649



oj-r*-ir €;'r- c:;-'-& it'.p ,Ju :e), i' '? *,iJiti;:p,t ,Jwr*:ir ,y vG j it';;- S*;
';'rU tta t;.,;1t y i:'V v' *; ci ,iutf SG ay
;r r'-) ;ls ; f'r\i € !t';': .;i, *',yr Gib, Jv .a;r-,|

'n't'jL', +\t ,b ]"t J;,.4f) \_ , .- e

3734. Dari Abdullah bin Dinar, dia berkata, "Pada suatu hari
Ibnu Umar melihat -dan dia berada di masjid-kepada seorang laki-
laki menarik kainnya di salah satu sudut masjid. Dia berkata, 'Lihatlah
siapa ini? Sekiranya orang ini dekat dengaku'. Seseorang berkata

kepadanya, 'Apakah engkau tidak mengenal orang ini wahai Abu
Abdunahman? Ini adalah Muhammad bin Usamah'." Dia berkata"

"Ibnu Umar menundukkan kepalanya dan mematuk dengan kedua
tangannya ke tanah kemudian berkata 'Sekiranya Rasulullah SAW
melihatnya niscaya beliau akan mencintainya. "

et *h' * dt f i:L ciah' *r:.t iiLi'*
.+i ;y+i dt ,ir* r;rbibt rk'fl

3735.O* ,ru*ah bin Zaid RA, dia menceritakan dari Nabi
SAW, bahwa beliau biasa mengambilnya (Usamah) bersama Al Hasan

lalu berdoa, "Ya Allah, cintailah l<eduanya, sesungg;uhnya alat

mencintai lceduanya."

?ff ;.i'i7Ar'oix-; jJ .rr;\ j'; e?i"ef!,f
d .t -' ,' , , .t

,u-trr u b:r1J1:, -i\ rll ei ;1?i 'J i;f orsj- ',*f

.G:Ju"it# Y'e'-{t{p } r.rit;
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3736.Dai Az-Zlhri, salah seorang mantan budak milik Usamah

bin Zaid mengabarkan kepadaku, batrwa Al Hajjaj bin Aiman Ibnu

Ummi Aiman 
-Aiman 

Ibnu Ummi Aiman adalatr saudara Usamah

seibu- dan dia berasal dari kalangan Anshar, maka Ibnu Umar

melihatnya tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya, lalu Ibnu

Umar berkata, "Ulangilatr. "

'F,'\\'# ; I' i" e ; t4'^fi :-t i d:f ;; {:;'*
iC Jt* .:i :lai;p rj'ef]ep' ,:b;-i';L#,
i).t lw .'#f ?f ;;iU'cAr :*ii tr.i;; ,,* ut,).
Gj'^? ?i .{Lr *', f h' J* lt J;, t.to 6,?1'j :-&

.. . ol ll to. 1-."*ll 1l a;"tJy

io' & Ut yrUkr:br1!,i-, ;r s|*i';X o.;tjj Ju

pj*
3737. Dari Harmalatr (mantan budak Usamatr bin Zaid), bahwa

ketika dia bersama Abdullatr bin Umar, tiba-tiba Al Hajjaj bin Aiman
masuk, dia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Ibnu Umar
berkata, "Ulangilah." Ketika dia perg, Ibnu Umar bertanya,

"Siapakatr ini?" Aku menjawab, "Al Hajjaj bin Aiman Ibnu Ummu
Aiman." Ibnu Umar berkata, "Sekiranya Rasulullah SAW melihatnya

niscaya beliau SAW akan mencintainya." Lalu dia menyebutkan

kecintaannya dan apa (anak-anak) yang dilahirkan Ummu Aiman.

Dia berkata, "Salah seorang sahabatku memberi tambahan

kepadaku dalam riwayatnya dari Sulaiman, 'Dia (Ummu Aiman)
adalah pengasuh Nabi SAW'."
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Keteranean Hadits:

(Bab penyebutan (Jsamah bin Zaid). Imam Bukhari

menyebutkan hadits wanita dari bani makszum yang mencuri. Hadits

ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang hudud (hukuman). Yang

dimaksudkan di tempat ini adalah kalimat, "Siapa yang berani

berbicara kepada beliau selain Usamah bin Zaid kesayangan

Rasulullah SAW." Para sahabat menyebut Usamah sebagai

kesayangan Rasulullah SAW karena mereka mengetahui

kedudukannya di sisi beliau. Sebelumnya, beliau mencintai bapaknya

Usamah hingga dijadikan sebagai anak angkatnya dan disebut Usamah

bin Muhammad. Sedangkan ibunya, Ummu Aiman, adalah pengasuh

Rasulullah SAW. Beliau biasa bersab da, o-,1'fi. ,;i tf @ia adalah

ibulu sesudah ibuku). Nabi SAW biasa mendudukkan Usamah di

patranya ketika telah tua seperti akan disebutkan pada bab

"Keutamaan Al Hasan".

Hadits ketiga di bab ini dinukil Imam Bukhari dari Al Hasan bin

Muhammad, Az-Za'farani. Sedangkan Abu Abbad pada sanad ini
adalah Yahya bin Abbad Adh-Dhab'i Al Bashri' Adapun yang

dimaksud Ibnu Majisyun (periwayat hadits ini dari Abdullah bin

Dinar) adalah Abdul AzizbinAbdullah bin Abi Salamah'

. ,.. , .ig.rir tji 4 (Sektranya orang ini dekat denganku). Yakni dekat

A.r,g-t hingga aku menasehati dan mengingatkannya. Sebagian

riwayat menukil dengan lafazh, €* fi-;4 (Sekiranya orang ini

budaklal. Barangkali dikatakan demikian karena konon dia berkulit

hitam.

l*l 'l-jiLi (Seseorang berknta kepadanya). Saya belum

menemukan keterangan tentang nama orang yang dimaksud.

+1 &i ybt .,t1" l' 
',S1,tti1'i lsrkironyo Rasulullah SAW

melihatnya niscaya beliau akan mencitainya). Ibnu Umar

berkesimpulan demikian, karena dia melihat kecintaan Nabi SAW

kepada Zaid bin Haritsatr dan Ummu Aiman serta keturunan

65,2 - FATEUL BAARr



keduanya. Maka hal itu diberlakukan pula oleh Ibnu umar kepada
Ibnu Usamah.

t4ii ;f L4?i |Jl' (ya Auah, cintailah keduanya,

sesungguhnya aku mencintai keduanya). Hal ini mengisyaratkan,
bahwa Nabi SAW tidak mencintai kecuali untuk Allah dan karena
Allah. oleh karena itu, beliau menggandengkan kecintaan Allah atas
kecintaannya. Tentu saja hal ini merupakan keutamaan yang sangat
besar bagi Usamatr dan Al Hasan.

fur:,i j; 6?i (Salah seorang mantan budak milik Usamah

mengabarkan kepadaku). Dalam riwayat Ibnu Abi Dunya disebutkan,
"Ibnu Harmalah, mantan budak Usamah, mengabarkan kepadaku.,,
Ibnu Harmalah adalah Iyas. Pada riwayat sesudahnya dikatakan
bahwa dia adalatr Harmalah bin Iyas.

l' dlr l,Pt li loan dia berasal dari kalangan Anshar).

Maksudnya, Aiman Ibnu Ummu Aiman. Bapaknya adalah ubaid bin
Amr bin Hilal, berasal dari bani Hubla dari suku r(hazraj. Dikatakan,
dia berasal dari Habasyah dan menjadi maula suku Khazraj. Ummu
Aiman dinikahi ,zaid bin Haritsah dan melatrirkan anak yang diberi
nama Aiman. Lalu Aiman syahid pada perang Hunain ketika
berperang bersama Nabi SAW. Aiman dinisbatkan kepada ibunya
karena kemuliaan si ibu dan keharuman nirmanya bagi atrli bait Nabi
sAw. ummu Aiman adalah pengasuh Nabi SAW. Kemudian dari
pernikahannya dengan Zud,bin Haritsah lahir pula seorang anak yang
diberi nama usamah bin Zaid. ummu Aiman meninggal tidak lama
sesudah Nabi SAW.

* U.,'oT'j lUaka lbnu (Jmar melihatnya). Kalimat ini berkaitan

dengan kalimat sebelumnya yang tidak disebutkan secara tekstual.
Dimana seharusnya adalah; Al Hajjaj bin Aiman masuk masjid dan
shalat lalu Ibnu umar melihatnya. Keterangan ini dipe{elas oleh
riwayat berikutnya.
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3ri :Jtii (Dia berkata, "(llangilah"). Yakni ulangilah shalatmu.

Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, 'i'AX;S ,€t U.t ,st :Jus

'gi*'J-o6 ,:J-bi i Ul.\|4b ebnu (Jmar berkata, 'Wahai anak

saudaraku, engknu mengira telah shalat? Sungguh engknu belum

shalat. Ulangilah shalatmu'.).

'$ SA. (Ketil@ dra). Disini terdapat pengalihan pembicaraan.

Seakan-akan Harmalatr berkata, "Ketika aku..." Namun, pembicaraan

seperti dia alihkan kepada orang lain dengan ucapannya, "Ketika dia."

';J;-1 
?i'$nt 6i'^:i'T :i g e t i au meny e but kan ke c int aanny a dan

apa [anak-anak] yang dilahirlcan Ummu Aiman). Demikianlah yang

tercantum dalam riwayat Abu Dzar, yakni menggunakan kata

sambung. Atas dasar ini, maka yang dimaksud oleh kata ganti 'nya'
pada kalimat, "Beliau menyebutkan kecintaany{', adalah Usamah.

Sementara dalam riwayat selain Abu Dzar disebutkan, "Beliau
menyebutkan kecintaannya (terhadap) apa yang dilahirkan Ummu
Aiman", maka yang dimaksud oleh kata ganti 'nya' adalah Nabi

SAW, sedangkan kalimat, 'apa yang dilatrirkan...' dan seterusnya,

berkedudukan sebagai objek. Adapun yang dimaksud oleh 'apa yang

dilatrirkan Ummu Aiman', adalah semua anaknya baik laki-laki
maupun perempuan.

gr6el',i*. rl:tT: (Salah seorang sahabatku memberi tambahan

kepadalat). Mungkin yang dimaksud adalah Ya'qub bin Sufuan.

Karena dia menukil dalam kitabnya At-Tarikh, dari Sulaiman bin

Abdunahman, melalui sanad di atas, dan diberi tambahan, ii'US I
Fi4i; ,iirr & l#' y6'fii (Adapun (Jmmu Aiman adalah

pengasuh Nabi SAW). Sernentara Adz-Dzuhali meriwayatkannya juga

dalam kitab Az-Zuhriyat dari Sulaiman.

Ath-Thabrani meriwayatkan dalam l<rtab Musnad Asy-Syamiyin,

dari Abu Amir Muhammad bin Ibrahim Ash-Shuri, dari Sulaiman,

seperti itu. Demikian juga disebutkan Al Ismaili dan Abu Nu'aim dari
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jalur Ibrahim Az-zuhi, dari sulaiman. Namun, rafazh ini tidak
didengar langsung Imam Bukhari dari Sulaiman. untuk itu dia
menukilnya dari salah seorang sahabatnya. Dengan demikian, Imam
Bukhari telatr menjelaskan bagran yang didengar langsung dari
Sulaiman dan yang tidak didengar langsrmg.

19. Keutamaan Abdullah bin Umar bin Khaththab RA

ht J: C, i+ €,tr'S,,tk :Jvt;ii,?nt u1, ; i.t *
i-i*s ,*.r+ il' ,t-, Ct e r&i €sl, a?, 61_*j y
J)o'i r,:j ;i +' \, & dt ;,,ir;i gl, 6 ri,:i
,:j ;i *\, ,k',;;:-,,*:*t €?('*;,:*?i
f*1 4tiy ,)6, j\,r;t; i ;.r,oi ,frLk 1*lr egf1|#;l-i "u,S ,Air,l: ,it €F :€; ,A 6y, ,Ar "-4r

"eLL L4 .)6t q g:ur!;l,fi, i,uri;f ,i;i,;a
:& Ji fti,., i .Ltj I :;.,sut ;i

3738. Dari Ibnu Umar RA, dia berkat4 ..Biasanya pada masa
hidup Nabi SAW, jika seseorang bermimpi maka dia menceritakannya
kepada Nabi SAW. Aku pun berharap bermimpi agar aku dapat
menceritakannya kepada Nabi SAW. Saat itu aku adalatr pemuda
belia. Aku biasa tidur di masjid pada masa Nabi sAW. Aku melihat
dalam mimpiku seakan-akan ada dua malaikat memegangku dan
membawaku ke neraka. Ternyata neraka dilipat bagaikan lipatan
sumur. Ia juga memiliki dua tanduk seperti tanduk dua sumur. Di
dalamnya terdapat orang-orang yang aku kenal. Maka aku berkata,
'Aku berlindung kepada Allah dari neraka, aku berlindung kepada
Allah dari neraka'. Kedua malaikat itu ditemui oleh malaikat lain

L*., -...-.-*-... r*+ qff4*. ,5k-. e --i
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seraya berkata kepadaku, 'Jangan takut'. Aku pun menceritakan

mimpi itu kepada Hafshah."

3739. Hafshah menceritakannya kepada Nabi SAW, maka beliau

bersabda, "Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah, l<alau dia shalat

malam." Salim berkata, "Maka Abdullatr tidak tidur di waktu malam,

kecuali sedikit."

3\,* Jt''.l+r yb' * 4'Li'* ri *'; i' *
.dL; s*, ar *

3740. Dari Ibnu Umar, dari saudara perempuannya, Hafshatr,

"Bahwa Nabi SAW bersabda kepadany4 'Sesunggthnya Abdullah

adalah seorang lakiJaki yang shalih'."

Keteransan HaditE:

(Bab keutamaan Abd.uUah bin Umar bin Khaththab). Dia
termasuk salah seorang dari empat onmg yang bemama Abdullah. Dia
juga salah satu atrli frkih di kalangan sahabat, dan banyak menukil

hadits Nabi. Ibunya bernama Zunab 
-sebagian 

mengatakan
Ra'ithah- binti Mazh'un (saudara perempuan Utsman bin Mazh'un

dan Qudamah bin Mazh'un). Mereka semua tergolong sahabat Nabi

SAW.

Ibnu Umar dilatrirkan pada tahun kedua atau ketiga setelah

kenabian. Diuukil melalui jalur shahih, bahwa usianya saat perang
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Badar adalah 13 tahun. sementara perang Badar terjadi sekitar 15

tahun setelah kenabian. Kisah meninggalnya telah disebutkan pada
bagian awal pembahasan tentang shalat. penyebab kematiannya
adalah karena menginjak tombak beracun yang dipasang oleh orang
yang sengaja diutus Al Hajjaj untuk memata-matainya, lalu dia
menderita sakit hingga meninggal dunia pada awal tahun 74H.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang
mimpinya. Dalam hadits ini Nabi sAw bersabd4 "sebaik-baik taki-
laki adalah Abdullah bin (Jmar kalau dia shalat maram."
Penjelasannya telah disebutkan pada bab "shalat Malam."

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan juga dari yunus, dari
Az-Zuhi, dari Salim, dari Ibnu Umar, dari saudara perempuannya
(Hafshatr), bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, ,,sesungguhnya

Abdullah adalah laki-laki yang shalih. " Ini adalah bagran hadits
sebelumnya. Namun, bagran ini berkaitan dengan riwayat Hafshah.

Pada pembahsaan tentang takwil mimpi akan disebutkan dari
Nafi', dari Ibnu lJmar, dari Hafshah, seperti itu, hanya saja diberi
tambahan, FiJt 4 rid- rtg'j, (Sekiranya dia shalat pada sebagain

waldu malam). Ferkara ini telah disitir juga pada bab "shalat Malam."
Adapun sisa pembatrasannya akan dijelakasn pada pembahasan
tentang takwil mimpi.

20. Keutamaan Ammar dan Hudzaifah RA

't-ii ; ,**;'4;iilt ijs :JG a:;tL * qtiy*
i'd3,ty ;dr.'.5a ci US a:e ry d.'i_ d,
,L ta ,,{>1lilt I ,lu ful , ,J .of. jl* ,}- ie
et if ',*,io .,).'!:;* Uv ry ,;.-;;bf ]i,r L:rLt ;I
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ri1 J;irriy I' i..:; tA'tS ,iC i $:* Yi '^lx"'t e!, &')
r,lii; f ittt k ti\ tqlr,.t ,;.-r"q J):iri1 lb Lfi er:*;-

'e A * er *i ^llht * ir Jyr r$fli 'a urtiv
,rOr.'r*Ibrahim,'dari Alqamah, dia berkatut af.., a**g f."

Syam, lalu shalat dua rakaat. Kemudian aku berkata, "Ya Allah,

mudahkan untukku teman duduk yang shalih." Aku mendatangi

sekelompok orang dan duduk bersama mereka. Tiba-tiba seorang

syaikh datang dan duduk di sampingku. Aku bertanya, "Siapa ini?"
Mereka berkata, "Abu Darda'." Aku berkata, "Aku berdoa kepada

Allah agar memudahkan untukku teman duduk yang shalih, lalu Allah

memudahkanmu untukku." Dia bertanya, "Dari mana engkau?" Aku

menjawab, "Dari Kufah." Dia berkata, "Bukankah ada pada kalian

Ibnu Ummu Abd, pengurus sepasang sandal, urusan-urusan pribadi,

dan alat-alat bersuci? Adakah pada kalian yang dilindungi Allah dari

syetan, yakni melalui lisan Nabi SAW? Bukankah ada pada kalian

pemilik rahasia Nabi SAW yang tidak seorang pun mengetahuinya

selain dia?" Kemudian dia berkata, "Bagaimana Abdullah membaca

ayat 'wallaili idzaa yaghsyaa'. " Aku pun membacakan kepadanya,
*Wallaili idzaa yaghsyaa, wannahaari idzaa tajallaa, wadzdzakari

wal untsaa. " Dia berkata, "Demi Allah, sungguh Rasulullah SAW

telah membacakannya kepadaku, dari mulutnya ke mulutku."

'4r :JG u*Jr'F3 t,prJ:Jt J'*"si :Jv et;l*
'ry :etl>'rl.s)t l,Se,$ rl;.it,fj i;;r* A:b ry J,';
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'.;rt-G -'ft'ri- Siilt,Jv .ir*t,yf i,iu tuf
'ri-'6i A i,sv . J:& isu a;d ,* ;:* *- rt ell
q {-t*jf ir, ;- g !u,,,,.ii,r i;ui qlt-;s
;tb -e'ri-'5i'"-!, ,iG .Ji ,'.)t .t:rb *y- ,;ltai.tr

l;-1l,r ii ok'*y,j6 . J ,iG trrpr 1i 'c;r, )t:-:t
'J\ c 'i; 6tii j;i,st21,l,ii <.,i* ,si ,t11,:, ,#$1.'S1tt21
j:" ir Jt-,r* iA * oj*rrlk ,F:'t* ,s,

'*tqE ir
3743.Dari Ibrahim, dia berkata: Alqamah pergi ke SV*, ketika

masuk masjid dia berdoa,'Ya Allah, mudahkan untukku teman duduk

yang shalih." Lalu dia duduk mendekat kepada Abu Darda'. Abu

Darda' bertanya, "Dari mana engkau?" Dia menjawab, "Dari

penduduk Kufah." Dia berkata, "Bukankan pada kalian 
-atau 

di

antara kalian- ada pemilik rahasia yang tak seorang pun

mengetahuinya selain dia? Yalari Hudzaifatr." Dia berkata, "Aku
berkata, 'Benar!"' Dia berkat4 "Bukankah pada kalian -atau di

antara kalian- ada orang yang dilindungi Allah melalui lisan nabi-

Nya SAW? Yalmi dari syetan, yaitu Ammar." Aku berkata, "Benar!"

Dia berkata, "Bukankatr pada kalain 
-atau 

di antara kalian-ada
pengurus siwak, urusan-urusan pribadi atau urusan-urusan khusus?"

Dia berkata, "Benar!" Dia berkata, "Bagaimana Abdullah membaca

ayat, 'wallaili idzaa yaghsyaa, wannahari idzaa tajallaa'Z" Aku

berkata, *Wadzdzakari wal untsaa." Dia berkata, "Ayat-ayat ifu
senantiasa berada padaku hingga seakan-akan membuatku ragu

terhadap apaymg aku dengar dari Nabi SAW."
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Keteransan Hadits:

(Bab keutamaan Ammar dan Hudzaifah)- Ammar adalah Ibnu

Yasir. Dia dipanggil Abu Al Yaqztran Al Ansi. Ibunya bernama
Sumayyah. Dia dan bapaknya masuk Islam sejak awal. Mereka
mendapat siksaan karena memeluk Islam. Abu Jahal membunuh

ibunya Ammar sehingga menjadi syatrid pertama dalam Islam.
Bapaknya juga telah meninggal pada masa awal Islam. Adapun
Ammar hidup hinega terbunuh pada perang Shiffin ketika berperang

bersama Ali RA. Semasa hidupnya pernah menjadi pejabatnya di
Kufah. Oleh karena itrl Abu Darda' menisbatkannya Ammar kepada

Kufah.

Adapun Hudzaifah adalah Ibnu Al Yaman bin Jabir bin Amr Al
Absi, sekutu bani AMul Aq/hal dari kalangan Anshar. Dia masuk
Islam bersama bapaknya, Al Yarnan. Hudzaifatr juga pernah menjabat
sebagian urusan kepemerintahan Kufatr di bawah khilafah Umar. Dia
juga pernah menjadi pemimpin di wilayah Mada'in. Dia meninggal
tidak lama setelah peristiwa pembunuhan Utsman.

Ammar terrnasuk golongan yang pertama masuk Islam.
Hudzaifah juga termasuk golongan pertam4 tetapi lebih akhir
dibanding Ammar. Hanya saja Imam Bukhari mengumpulkan

keduanya dalam satu bab, karena keduanya mendapat pujian dari Abu
Darda' dalam safu hadits. Namun, Imam Bukhari menyebutkan
keutarnaan Ibnu Mas'ud pada bab tersendiri. Padatral Ibnu Mas'ud
disebutkan juga oleh Abu Darda' bersama Ammar dan Hudzaifah
dalam satu hadits. Hal itu disebabkan Imam Bukhari menemukan

hadits lain yang memenuhi kiteria haditsny4 tentang keutamaan Ibnu
Mas'ud. Dia juga me,nyebutkan kembali keutamaan Hudzaifah seczra

tersendiri di akhir pembahasan tentang keutamaan. Hal ini mendukung

kesimpulan yang akan karri katakan, batrwa Imam Bukhari pada

pembatrasan tentang keutamaan tidak menyebutkan orang-orang yang

memiliki keutamaan s@ara berurutan. Namun, kemungkinan dia

menyebutkan Hudzaifah secara tersendiri, karena ingin menjelaskan

biografi bapaknya (Al Yarnan).



ir JJr 'c;i ,'J,6 e;di 7 e!.tfi (Dart lbrahim, dari Atqamah,

dia berkata, "Aku datang ke Syam... "). Dalam riwayat Syu'bah yang

disebutkan sesudalrnya, "Dari Ibrahim, dia berkata, 'Alqamah pergi ke

Syam...'." Riwayat yang kedua ini mursal (tidak menyebutkan

periwayat yang menerima dari sumber pertama). Akan tetapi disela-

sela hadits itu disebutkan, "Aku berkat4 'Benar!"'Maka indikasinya

balrwa hadits ibt maushul. Pada pembatrasan tentang tafsir disebutkan

juga melalui jalur lain dari Ibratrim dari Alqamah, 'U 
f 'i 

igJr 
,..J{i

ri66 rril'.rlr i l'* 9_P i.t v6,:ei (Atu datang ke Syam bersama

serombongan sahabat-sahabat lbnu Mas'ud. Lalu Abu Darda'
mendengar keberadaan knmi, maka dia mendatangi kami).

f ,tt',a$-,P (Hingga duduk di sampingku). Dia menjadikan

akhir kedatangannya adalah duduk. Al Ismaili memberi tambatran

dalam riwayatnya, g*5 q#r?t t4S;-'oi ;')\u!l ,i.];;jr :Liii
(Aku berkata, 'Segala puji bagi Allah, sungguh alat berharap Allah
m en g abullcan p erm ohon anht' .).

rr3li.Jr jJ tj,6 (Meretw

Hajar) belum menernukan

mengucapkan perkataan ini.

*?l o;.t nf t&';1i ,is (Betiau bertcata, "Bukankoh pada

lalian ada lbnu Ummi Abd'). Yakni Abdullatr bin Mas'ud. Maksud
Abu Darda' dengan ucapannya ini, dia mengerti bahwa tujuan
kedatangan mereka adalah untuk menuntut ilmu. Maka dia

menjelaskan bahwa mereka memiliki ulama, dan mereka tidak butuh
orang lain, selama ulama tersebut masih ada. Dari sini dapat diambil
suatu pelajaran, bahwa ahli hadits tidak perlu meninggalkan negerinya

hingga dia menguasai ilmu yang ada pada para ulama di negeri itu.

*lr3 +tb (Pemilik sepasang sandal). Yakni se,pasang sandal

milik Rasulullah SAW. Biasanya Ibnu Mas'ud membawa sandal

tersebut dan mengurusinya.
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)Jjrt (Dan urusan-urusan pribadi). Dalam riwayat Syu'bah

disebutkan, )rF tt lri; +tb {Pengurus siwak atau urusan-urusan

pribadi)- Sementara dalam riwayat selain Al Kasymihani di tempat ini

menggunakan kata 'wisaad', tetapi riwayat selainnya lebih tepat

(yakni yang menggunakan kata'sawaa{). As-Sawaad artinya rahasia.

Dikatakan, 'sawadtuhu sawasdan', artinya aku meratrasiakan sesuatu

kepadanya

a:jLi6 (Dan alat-alat bersucf. Dalam riwayat As-Sarakhsi

disebutkan dengan kata ,-a:rrjit'1. Ad-Dawudi mengemukakan

keganjilan pada riwayat ini dan berkata" "Artinya, tidak ada

perlengkapan yang dimiliki beliau sAw selain tiga hal tersebut."

Namun, Ibnu At-Tin menganggapinya dengan sangat bagus.

Imam Muslim meriwalatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi

SAW bersabda kepadanya €)ty"'t -Ji 
4jAt *tbi 4e U\1

(Izinmu lrepadalu adalah mengangkat hijab dan mendengar urusan-

urusan pribadila). Hal ini tennasuk kekhususan Ibnu Mas'ud. Pada

bab keutamaannya 
-tidak 

lama lagi-akan dikemukakan hadits Abu

Musq S*, ;riU y. :t-*';tf l,,si i ri- ctki ,iAt e e" $i U:'3

;f sV4 !:fti,ei 6.;pt y h, ,{- 4, ?. ,YlU(Ahr datang

bersama saudara perenptmnht dari Yaman, kami pun tinggal

beberapa wawu, dan tidaHah lami melihat keanali lbnu Mas'ud

termasuk seorang ahli bait Nabi SAW, karena kami seringkali melihat

dia dan ibunya masukke ntmah beliau).

Adapun yang benar adalah perkataan para ulama selain Ad-

Dawudi, bahwa Abu Darda' berrraksud memuji Ibnu Mas'ud, karena

dia telah melayani Nabi SAW. Oleh karena dia selalu manyertai

beliau dalam urusan-unsan ini, maka sepatutnya dia memiliki ilmu

yang mencukupi dan tidak membutuhkan orang lain.

'€=J1 {Apalah ada pada l<atian). Yaitu dengan menggunakan

bentuk kalimat pertanyaan. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani
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disebutkan,'F i (Dan pada kalian),yakni dengan menggunakan kata

sambung. Lalu dalam riwayat Syu'bah disebutkan,'3!'pt|k-. ;i
(Bukankah pada knlian atau di antara lealian).

f Iu.* f-9rr.plr o,\tisvi gir lorons yans ditindungi

Allah dari syetan, yaloi melalui lisan nabi-Nya). Dalam riwayat

Syu'batr disebutkan, .rtiiiJr ,- 11-i )4,.,tn in' lrli 6Aan
melindunginya melalui lisan Nabi-Nya, yaloi dari syetan). Dalam

riwayat Syu'batr dib€ri tambahan, rjr-7b #- (Maksudnya adalah

Ammar).

Menurut Ibnu At-Tin, bahwa maksud kalimat, "melalui lisan

Nabi-Nya", adalah sabda Nabi SAW , 'uii$i F eieiJ6-'tr{,j- Ci
lLJ' ;l (Kasihan Ammar, dia mengajak mereka kepada surga dan

mereka mengajabtya kepada neraka). Apa yang dia kemukakan

merupakan satu kemungkinan. Namun, ada juga kemungkinan yang

dimaksud adalah hadits Aisyatr RA dari Nabi SAW yang diriwayatkan

oleh Imam At-Tirmidzi, t;L:r-31 7tt\1/:;i c;.")b|* 6 (Tidaktah

Ammar disuruh memilih antara dua perlara, melainkan dia memilih
yang terbaik di antara leeduanya). Imam Ahmad juga menukil
demikian dari Ibnu Mas'ud. Kedua hadits tersebut juga dinukil Al
Hakim. Sikapnya yang senantiasa memilih yang t€6aik
berkonsekuensi batrwa dirinya telah dilindungi dari syetan.

AlBazzar meriwayatkan dari hadits Aisyah, ,op l,' i;:)+
$15 Jtr:U4;di ,Jt-JJj y ibr 1,1tu mendengar Rasutuilah SAW

bersabda, 'Dia dipenuhi keimanan hingga relung-relung hatinya'),
yakni Ammar." Sanad-nya shatrih. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam

l<rtab Ath-Thobaqat, dari Al Hasan, dia berkata: Ammar berkata rii;i
'al i- u'e V ,*t y io' .rl; Ut ,:A,del qlti €:;.c,bt6 t*
'r;j! ,",; iJk iVlkr til ,6r u"Y, Jb ',rs 6i ,"u.it o, (Kami

singgah di suatu tempat, lalu'a',lat mengambil beiana dan timbalat
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untuk mengambil dir, maka Nabi SAIY bersabda, 'Akan datang

padamu orang yang mencegahmu mengambil air'. Ketika alat berada

di dekat air, tibaliba muncul seseorang berhtlit hitam, seakan-akan

dia seorang yang sangat lcuat. Kemudian aku mengolahkannya). Lalu

disebutkan hadits selengkapny4 dan di dalamnya dikatakan, 'Nabi

SAW bersabda, irl: -tJr '16 
1nu adalah syetan). Barangkali Ibnu

Mas'ud hendak mengisyaratkan kepada kisah ini.

Ada juga kemungkinan bahwa perlindungan yang dimaksud

adalah sebagai isyarat atas keteguhan imannya saat orang-orang

musyrik memaksanya mengucapkan perkataan kufur. Lalu turun ayat

yang berkenaan dengannya dalam surah An-Nahl [16] ayat 106, !P )l

ll,.....,ry ',4'$iafl6eanli orang yang dipaksa kafir padahal

hatinya tetap tenang dalam beriman [dia tidak berdosa]). Dalam

hadits lain disebutk M, 
-15 ,;lt_Ja:.i;'l r:t* ts1 lsesungguhnya

Ammar dipenuhi keimanan hingga relung-relung hatinya). Riwayat

ini dinukil An-Nasa'i dengan sanadyangshahift. Sifat seperti ini tidak

mungkin didapatkan, kecuali oleh orang yang dilindungi Allah dari

syetan. Adapun hadits yang disitir Ibnu At-Tin telah dijelaksan pada

bab "Tolong Menolong Dalam Membangun Masjid."

{o:} "tJi'#-i fl''pi y h,'v',;,'l +tb ft;,tt
(Butranlrah pada kalian ada pemilik rahasia Nabi SAW yang tak

seorang pun mengetahui selain dia). Demikian tercantum di tempat

ini dengan menghapus objek 
-kalimat. 

Sementara dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan, i '"lr! I qr|t (Yang tidak seorang pun

mengetahuinya). Maksud 'rahasia' di sini adalah apz yang

diberitahukan Nabi sAw kepadanya tentang keadaan orang-orang

munafik.

iirr '.r F i:;;-'.1+ ,:Jtt'j (Kemudian dia berkata, "Bagaimana

.AOauiUl, membaca..."). Maksudny4 Abdullah bin Mas'ud'

Pembahasan yang berkaitan dengan masalah bacaan ini akan

dipaparkan pada tafsir Wallaili ldzaa Yaghsyaa, dimana Imam
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Bukhari menyebutkan hadits ini kembali disertai tambahan yang

berkaitan dengan masalatr tersebut.

Catatan:

Nampaknya, Abu Hurairah sepakat dengan Abu Darda' dalam

menyebutkan sifat orang-orang tersebut. Hanya saja Abu Hurairah

memberi tambahan atas apa yang disebutkan Abu Darda'. At-Tirmidzi

meriwayatkan dari Khaitsamah bin Abdurrahman, dia berkata,'c. ',i

r-c-.i( 'r; i;ruii';"iri d.'H ,\i)\b * S.;X'ui alr tjil s-y,

,a'+tt-Jr qGj g,JJ6'i.'$L'eAi isv ,:;r1:1i+ fF i ,Lii
'et*'z-;i-:li ,ni;L *') 4b iii' ,,t-.' fu Jyj ,*'*a ,# itj
,f4, +wiw-i ,||u.* 9l,ai n &'i1vi,:nr"rb': 17

(Alcu datang ke Madinah dan minta kepada Allah agar dimudahkan

bagiku teman duduk yang shalih. Maka Allah memudahknn untukku

Abu Hurairah. Dia berkata, 'Dari mana asalmu?' Aku berkata, 'Dari

K"/bh, alat datang untuk mencari kebail@n'. Dia berkata, 'Bukankah

di antara lcalian Sa'ad bin Malik, seorang yang dikabull<an doanya,

Ibnu Mas'ud pengurus keperluan bersuci Rasulullah SAW dan

sandalnya, Hudzaifuh pemiliki rahasia beliau, Ammar orang yang

dilindungi Allah dari syetan melalui lison Nabi-Nya, dan Salman

pemilik dua kitab).

21. Keutamaan Abu Ubaidah bin Al Jarrah RA

^)b\t ,v ir Jt-rli asc U'fr ;* :Jti d.y ei *
.C,l,;r U'r,';L rl i\t 6, qt Lf: 4, 

-!l "Jkt.'oy,,su p, :
3744. Dari Abu Qilabah, dia berkata: Anas bin Malik

menceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW bersabda,
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"Sesungguhnya setiap umat memiliki

sesungguhnya orang kepercayaan kita,

Ubaidah bin Al Jarrah."

orang kepercayaan, dan

wahai umat, adalah Abu

:Js ),b ?rr

tt z o / . -.o /' o / l',c\l->--al O-iV .yl ,-

3745. Dari Shilah, dari Hudzaifah RA, dia berkata: Nabi SAW

bersabda kepada penduduk Najran, "Sungguh aku akan mengutus -
kepada knlian- orang kepercayaan yang benar-benar dapat

dipercaya. " Maka para sahabatnya saling memajukan diri. Lalu beliau

mengutus Abu Ubaidah RA.

Keterangan Hadits:

(Bab lceutamaan Abu Ubaidah bin Al Jarrah). Inilah yang

terakhir di ankra sepuluh orang yang dijamin masuk surga

sebagaimana yang disebutkan Nabi SAW. Saya (Ibnu Hajar) tidak

menemukan pada satu pun di antara naskah-naskah Shahih Bukhari,

bab yang menjelaskan keutamaan Abdurrahman bin Auf dan Sa'id bin
Zaid, padahal keduanya juga termasuk di antara sepuluh orang yang

dijamin masuk surga. Meskipun dia telah menyebutkan secara

tersendiri kisah keislaman Sa'id bin Zaid di bagian awal Sirah An-

Nabawiyah. Menurutku, semua itu berasal dari para penukil kitab

Shahih Bukhari, seperti yang telah disinggung berulang kali, bahwa

Imam Bukhari meninggalkan kitab ini tanpa menyusun dengan rapi.

Sebab nama-nama sahabat yang dia sebutkan di tempat ini tidak

diurutkan berdasarkan keutamaan, masa masuk Islam, maupun usia.

Padahal semua ini merupakan patokan dalam memposisikan para

sahabat pada urutannya. Karena tidak seorang pun yang

memperhatikan hal-hal itu, maka diketahui bahwa Imam Bukhari
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menulis judul-judul bab ini secara terpisah, Ialu para penukil kitabnya
mengumpulkan bab-bab tersebut sesuai yang sampai kepadanya.

Abu Ubaidah adalah Amir bin Abdullah bin Al Jarrah bin Hilal
bin uhaib bin Dhabbah bin Al Harits bin Fihr. Nasabnya bertemu
dengan Nabi SAW pada Fihr bin Malik. Jumlah bapak-bapak
keduanya hingga Fihr bin Malik jauh berbedq sekitar lima bapak. Abu
Ubaidah -{ari segi jumlatr tersebut- berada pada level Abdu Manaf.
Sebagian ahli nasab menyisipkan Rabi'ah di antara Al Jarrah dan
Hilal. Atas dasar ini, maka Abu Ubaidah berada pada rever Hasyim.
Pandangan terakhir ini ditegaskan Abu Al Hasan bin Sami', tetapi
tidak disebutkan oleh selainnya.

Ibu Abu Ubaidatr adalatr anak perempuan paman bapaknya. Abu
Ahmad Al Hakim menyebutkan bahwa dia (ibu Abu ubaidah) sempat
masuk Islam, sedangkan bapaknya terbunuh dalam keadaan kafir pada
perang Badar. Sebagian sumber mengatakan bahwa Abu ubaidah
yang membunuhnya. Keterangan ini dinukil Ath-Thabarani dan
selainnya dari jalur Abdullah bin syaudzab secara mursar. Abu
Ubaidah meninggal sebelum lJmar, saat menjabat sebagai pemimpin
di Syam, karena penyakit Tha'un pada tahun 18 H.

Hadits pertama pada bab ini dinukil Imam Bukhari dari Abdul
A'la, yaitu Ibnu Abdil A'la Al Bashri Asy-Syami, dari bani Samah bin
Lu'ay. Adapun Khalid (guru Abdul A'la dalam riwayat ini) adalah Al
Hadzdza'.

ill' 4 -*i oyr, :*i yi'Jk ts1 Ts"ruogguhnya setiap umat

memilihi ordng kepercayaan. sesungguhnya orang kepercayaan kita,
wahai sekalian umat). Dari segi sususnannya, kalimat ini berbentuk
nida' (panggilan). Akan tetapi maksudnya adalah pengkhususan,
yakni umat kita dikhususkan dari umat-umat lain.

Al Amin adalah orang yang terpercaya dan diridhai. Sifat ini
meski dimiliki bersama antara Abu ubaidah dan selainny4 tetapi
redaksi hadits di atas menunjukkan kelebihannya dalam hal itu. Nabi
sAw telah mengkhususkan setiap sahabat senior dengan keutamaan
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tertentu dan disifati dengan keutamaan itu. Hal ini menunjukkan

kelebihannya atas orang lain. Seperti sifat malu untuk Utsman, sifat

ahli menetapkan hukum untuk Ali, dan sebagainya.

Catatan:

At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban menyebutkan hadits ini dari jalur

Abdul Watrhab Ats-Tsaqafi dari Khalid AlHadzdza', melalui sanad di

atas dengan redaksi lebih lengkap. Pada bagian awalnya disebutkan,

'i34i;,:ouii.iv n+*tt ,* lt i1 e el*it ,-S:. ii ourui V:1
'F.\u; f,;rts itijt n4eit,-o il fr-:'i*?t ,,.#'i.Uj I'yg
+1 t'l JSJ,br li ,,f (Umatlu yang paling kasih sayang terhadap

umatht adalah Abu Bakar, paling keras di antara mereka dalam

urusan Allah adalah (Jmar, paling benar rasa malunya adalah
(Jtsman, paling hebat bacaannya Al Qur'an-nya adalah Ubay bin

Ka'ab, paling pintar dalam masalah warisan adalah Zaid bin Tsabil,

dan paling mengetahui perkara halal dan haram adalah Mu'adz bin

Jabal. Ketahuilah, sesungguhnya setiap umat memiliki orang

kepercayaan). Hadits ini memiliki sanad yalnrg shahift. Hanya saja

para pakar hadits mengatakan bahwa yang benar di bagian awalnya

dinukil melalui jafur mursal. Adapun yang maushul (memillki sanad

lengftap) adalatr lafazhyang dinukil Imam Bukhari.
'+';,-b (Dari Shilah). Dia adalah lbnu Zufr. Al Jiyani

menyebutkan bahwa dalam riwayat Al Qabisi di tempat ini tercantum,

"Shilah bin Hudzaifah", tapi ini adalah kesalahan dalam penyalinan

naskah.
'- '.c'. I o7.-i;-iilj (Dari Hudzaifah). Dalam riwayat An-Nasa'i

disebutakan, "Dari Shilah dari Ibnu Mas'ud." Masalah ini akan

dijelaskan pada pembatrasan tentang peperangan.

itt j; ,.p'\ (Kepada penduduk Najran). Mereka adalah penduduk

negeri yang dekat dengan Yaman. Mereka adalatr Al Aqib, yang
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bemama Abdul Masih, dan As-Sayyid serta orang-orang yang
bersama keduanya. Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa mereka datang
kepada Nabi SAW pada tahun ke-9 H, lalu beliau menyebut nama
mereka satu persatu. Hal ini akan kami jelaskan pada pembatrasan
tentang peperangan.

Dalam hadits Anas yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan,
i!-.tr c;a-vu)6'e;.r $ui et y n' .,i; d, *,i: f, ;ult,i

fii :* rlf $ :JLita:* y)'it6 ,itl,ytl (sesungguhnya penduduk

Yaman datang kepada Nabi sAW dan berkata, '(Jtuslah kepada kami
seseorang yang mengajari kami sunnah.dan Islam'. Maka beliau
memegang tangan Abu lJbaidah dan bersabda, ,Ini adalah orang
kepercayaan umat ini'.).

Mungkin periwayat menggunakan kata 'penduduk yaman,
dalam konteks majaz, karena letak negeri Najran yang sangat
berdekatan dengan Yaman. Ada juga kemungkinan hadits ini
menjelaskan kejadian lain. Namun, kemungkinan pertama lebih tepat.

;hi',* "#\ (sungguh aku akan mengutus orang yang benar-

benar terpecaya). Dalam riwayat selain Abu Dzar disebutkan, -';fi.<t

i41',* q( -'d* gy-$unssuh alru akan mengutus -yakni kepada

kalian- seorang yang benar-benar dapat dipercaya). Sementara dalam
riwayat Imam Muslim disebutkan, ,pi"F +ilji"J'.j1*\
(sungguh alat akan mengutus kepada kamu seorang laki-laki yang
b en a r-b enar terp er caya).

U);:"i J?f6 (Para sahabatnya memajukan diri). Dalantriwayat

Muslim dan Al Ismaili disebutkan, A' & ilr l?: q6&i t4'J:F-,,6
't' l"i f e*o sahabat Rasulullah SAW ingin dan mengamat-amati

untukurusan ini).

i:*1, ;i?-;j (Maka beliau mengutus Abu Waidah). Dalart
riwayat Abu Ya'la, "Beliau bersabda, '#'^i:rrii*i. Ljf Lj F,
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(,Berdirilah wahai Abu Ubaidah', lalu beliau mengutusnya bersama

mereka). Kemudian dalam rilvaVat Atu Ya'la dari jalur Salim dari

bapaknya disebutkan ,'a:r-.r1;:;gl.f.i iit;fi 'c^?i r; tl;k"'*'+
(Aht mendengar (Jmar berkata, 'Aleu tidak pernah menginginkan

kepemimpinan kecuali satu l(ali'.). Dia menyebutkan kisah di atas."

Lalu dalam hadits ini disebutkan,i:4i r;( U p :JUb ,g/ O1'*fi
(Aht mengajukan dirilru agar dituniuk. Namun beliau bersabda,

'Berdirilah wahai Abu Ubaidah'.).

Penyebutan Mush'ab bin Umair

Perkataan Imam Bukhari, "Bab Penyebutan Mush'ab bin

Umair", maksudnya adalah lbnu Hasyim bin Abdu Ad-Dar bin Abdu

Manaf. Bab ini juga tercantum pada selain riwayat Abu Dzar Al

Harawi. Seakan-akan Imam Bukhari meninggalkan bab ini tanpa

hadits. Adapun keutamaan Mush'ab sudah disebutkan pada

pembahasan tentang jenazah, yaitu ketika mati syatrid, dan tidak

didapatkan kain kafan untuk mengafaninya.

22. Keutamaan Al Hasan dan Al Husain RA

Nafi bin Jubair berkata, dari Abu Hurairah, "Nabi SAW

merangkul Al Hasan."

:ir , )o'S'tqi; hr , 
j;i;::t'd;?k Cl t; rdt ;f|', ts- r- r :- -- 5-- e, . ' (-,

,JZ, tri 4t :Ji-:i:; gt:i7 oat J P * J\o*r6
:**IAr r,f i :|*Joi bt Fdl
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3746. Dari Al Hasan, dia mendengar Abu Bakrah, aku
mendengar Nabi sAw di atas mimbar sedang Al Hasan di
sampingnya, sesekali beliau melihat kepada orang-orang dan sesekali
melihat kepadanya, lalu bersabda, "Anakku ini adalah penghulu/
pemimpin, semoga Allah mendamaikan antara dua kelompok kaum
muslimin dengannya."

ok'fi *r yht .u dt,f t;i:Lht*, $ i d;i'rb
.jG * ji +t' 4i jl g,,5,1i:, ;)At, ;LU

3747.Dari Usam* Or, Zaid,'RAdari Nabi SAW, bahwa beliau
biasa memegangnya (Usamah bin zaid) dan Al Hasan, lalu berdoa,
*Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai keduanya, maka cintailah
keduanya", atav seperti yang beliau ucapkan.

3748- Dari Anas bin Malik RA, "Didatangkan kepada ubaidillah
binziyad kepala Al Husain bin Ali, lalu dia meletakkan di bejana dan
menusuknya serta mengatakan sesuafu tentang kebaikannya." Anas
berkata, "Dia sangat mirip di antara mereka dengan Rasuluilah sAw,
dia (rambutnya) disemir dengan wasmah (tumbuhtumbuhan). "
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3749. Dari Adi, dia berkata: Aku mendengar Al Bara' RA

berkata, "Aku melihat Nabi SAW sementara Al Hasan bin Ali di atas

pundaknya seraya berdoa, 'Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya

malra cintailah dia'."

r#Jt l;j.; ii,r ',tt f 6i'1i', ,Jv ?)At i # *
.'ot>:V't *U ; drrV eii {ii

3750. Dari Uqbah bin Al Harits dia berkata, "Aku melihat Abu

Bakar RA membawa Al Hasan dan berkata, 'Bapakku tebusannya,

sungguh dia mirip dengan Nabi SAW, dan tidak mirip dengan Ali',
sementara Ali RA tertawa."

\t ,* (r3.1 tj'rt :fi Iie iy rGz?nt ,g, ;i it *
* ,Fi €*t ^tL

3751. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata "Abu Bakar berkata,

'Peliharalah Muhammad pada atrli baitnya'."

3752. Dari Anas, dia berkata, "Tidak ada orang yang lebih mirip

dengan Nabi SAW dibanding Al Hasan bin Ali."

zzr zc \. tcz , c . cl l.o, t c ' ' 
t-o' ( e 6' t o '*J. inr rt'* f g) #r ry qfr d.., I r^-*-. oe

gt 4i Ui, Jub - o(;t, & +i :-;*'u- f/t *';fLj

4 *3f I' & $ur'&iLit;;'f ,io 't *, ., c

',P c.
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,:j ;i g, ht ,k lt );, ft;.t t# *, yr",r' * tjfx"
.6fu,,.y G6u_) tb,&3 * \t & U,,SG,

3753. Dari Muhammad bin Abi Ya'qub, aku mendengar Ibnu
Abi Nu'm, aku mendengar Abdullah bin Umar ditanya tentang orang
ihram 

-Syu'bah 
berkata, aku kira dia 'membunuh lalat'- maka dia

berkata, "Penduduk kak bertanya tentang lalat sementara mereka telah
membunuh anak putri Rasulullah SAW. Padahal Nabi SAW telah
bersabda, 'Keduanya adalah dua raifuan bagilu di dunia'."

Keterangan Hadits:

(Bab keutamaan Al Hasan dan Al Husain). Seakan-akan Imam
Bukhari mengumpulkan keduanya karena mereka bersekutu dalam
sejumlah keutamaan. Al Hasan dilahirkan pada bulan Ramadhan
tahun ke-3 H, menurut kebanyakan ulama. Sebagian mengatakan
sesudah itu. Dia meninggal di Madinah karena diracun pada tahun 50
H. Sebagian mengatakan sebelum itu, dan ada pula yang mengatakan
sesudahnya. Sedangkan Al Husain dilahirkan pada bulan Sya,ban
tahun ke-4 H, menurut mayoritas ulama. Dia terbunuh pada hari
Asyura' (10 Muharam) tahun 5l H, di Karbala, wilayah lrak.

Kronologis kematiannya adalatr ketika Muawiyah meningal dan
menunjuk Yazid sebagai penggantinya, maka penduduk Kufah
menulis surat kepada Al Husain memberikan janji setia. Mendapat
jaminan tersebut, Al Husain pergi ke tempat mereka. Namun, dia
didahului oleh ubaidillah bin ziyad ke Kufah dan mayoritas mereka
yang telah memberikan dukungan menarik dukungannya. Mereka
mundur secara suka rela dan terpaksa. Akhirnya anak paman Al
Husain yang bernama Muslim bin Aqil dibunuh. Awalnya Muslim bin
Aqil diutus Al Husain datang lebih dahulu ke Kufah untuk mengambil
baiat penduduknya atas nama Al Husain. Kemudian ubaidillah bin
Ziyad menyiapkan pasukan dan te{adilah peperangan hingga mereka
berhasil membunuh Al Husain dan sebagian besar ahli baitnya. Kisah
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ini cukup masyhur dan kami tidak ingin membahasnya lebih panjang

lagi.

k Ugu jf (Nofi' bin Jubair berkata). Yakni, Nafi' bin Jubair

bin Muth'im. Hadits ini adalah penggalan hadits yang dinukil melalui

s a n ad y arrg m aw hu I pada pembahasan tentang j ual-beli.

Imam Bukhari menyebutkan delapan hadits, yaitu:

Pertama, hadits Abu Bakratr,"Sesungguhnya anakku ini adalah

sayyid." Hadits ini akan dijelaskan pada pembatrasan tentang fitnah

dan cobaan. Abu Dzar memberi tambatran di tempat ini, "Abu Musa

(periwayat hadits ini) bernama Isra'il bin Musa, termasuk penduduk

Bashratr. Dia sempat tinggal di krdia. Tidak ada yang menukil hadits

itu dari Al Hasan selain dia."

Kedua, hadits Usamah bin Zaid yang telatr disebutkan pada

biografi Usamatr. Hadits ini dinukil Imam Bukhari dari Musaddad,

dari Al Mu'tamir, dari bapaknya, dari Abu Utsman. Bapak daripada

Mu'tamir adalah Sulaiman At-Taimi. Kemudian pada sanad ini
disebutkan, "Dari Mu'tamir, dari bapaknya, Abu Utsman

menceritakan kepada kami." Sementara pada pembahasan tentang

adab dinukil melalui jalur lain, "Dari Mu'tamir dari bapaknya, aku

mendengar Abu Tamimah menceritakan dari Abu lJtsman."

Al Ismaili berkata, "Seakan-akan awalnya Sulaiman (bapaknya

Mu'tamir) mendengar hadits ini dari Abu Tamimah dari Abu Utsman.

Kemudian dia bertemu Abu Utsman dan mendengar langsung

darinya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan batrwa dua hadits tersebut bukan satu

riwayat tapi riwayat tersendiri. Karena lafazh riwayat Sulaiman dari

Abu Utsman, t4il ,|n+i (Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai

keduanya). Sementara lafazh riwayat Sulaiman dari Abu Tamimah

dari Abu utsman adalah, ,# g;EiV Pt y &' .* l" ip irr bf

r;i:;jt"dJi,:J:rk- jW"'j,* /.',i;Jr rt\ yat * e-;:*,p
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t4)Ai;- (Sesungguhnya Rasulullah biasa memeganglat dan

meletakkanku di atas pahanya, lalu beliau meletakknn Al Hasan bin
Ali pada pahanya yang lain, kemudian beliau memeluk knmi berdua
seraya berdoa, 'Ya Allah, sayangilah keduanya, sesungguhnya alat
menyayangi keduanya'.).

Ketiga, hadits Anas yang dikutip Imam Bukhari dari Muhammad
bin Al Husain bin Ibrahim, yakni Ibnu Asykab (saudara laki-laki Ali),
dari Husain bin Muhammad, dari Jarir, yakni Ibnu Abi Hazim, dari
Muhammad bin Sirin.

)J)',;1' Xf g.i piaatangkan kepada Ubaiditlah bin Ziyad).

Ziyai 
"Outut 

or*g yang disebut putra Abu Sufyan. Dia adalah
pemimpin Kufah di bawah Khilafah Muawiyah. Al Husain terbunuh
pada masa pemerintahannya 

-seperti telah disebutkan- lalu
kepalanya dibawa kepadanya.

'rJX- S;A g"fo dia menusuknya). Dalam riwayat At-Tirmidzi

dan Ibnu Hibban dari jalur Hafshah binti Sirin dari Anas disebutkan,
"Maka dia menusuk hidung Al Husain dengan sepotong kayu di
tangannya." Ath-Thabarani menukil dari hadits Zaid bin Arqam,
"Maka dia menusuk dengan sepotong kayu di tangannya pada mata
dan hidung Al Husain. Aku berkata, 'Angkatlah kayumu, sungguh aku
telah melihat mulut Rasulullah di tempat kayumu itu'." Ath-Thabarani
menukil pula dari Anas melalui jalur lain seperti itu.

*t y tn',,ll" !, )ri@f i:€ qon pating mirip di antara

mereka dengan Rasulullah sArn.Maksudny4 di antara ahli bait yang
paling mirip dengan beliau. Al Bazzar menambahkan dari jalur lain
dari Anas, dia berkata, Fl;- et y n' & itt Jy: U-f: dl.,{'.la
'rraQ:t-i ,JG ,:,fu|'*5'* (Aleu berkata ftepadanya, ,sesungguhnya

alat melihat Rasulullah mencium tempat dimana kayumu berada'."
Beliau berlcnta, "Maka dia pun berhenti.").
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?jurf.hrJ a€i 1Oi" [rambutnyal disemir dengan Wasmah).

Maksudnya, Al Husain. Wasmah adalah jenis tumbuhan yang

digUnakan menyemir dengan warna agak kehitam-hitaman. Hal itu

akan ddelaskan pada pembahasan tentang pakaian.

Keempat, hadits Al Baraa' yang dikutip melalui Hajjaj bin Al

Minhal dari Syu'bah, dari Addi.

'r* ,; ,#(, (Dan Hasan bin Ali). Dalam riwayat Al Ismaili

dari jalur Amr bin Marzuq dari Syu'bah disebutkan, "Al Hasan atau

Al Husain", yakni disertai unsur keraguan. Kemudian dia

menyebutkan bahwa mayoritas murid Syu'bah meriwayatkan dengan

kata ..Al Husain", tanpa ada keraguan. Dia pun menyebutkan delapan

orimg di antara mereka.

Kelima, hadits Uqbah bin Al Harits An-Naufali, yang dinukil

melalui Abdan, dari Abdullah, dari Umar bin Sa'id, dari Abu Husain,

dari Ibnu Abi Mulaikah. Kemudian pada sanad ini disebutkan, "Dari

Ibnu Abi Mulaikah dari Uqbatr bin Al Harits." Inilah yang benar.

Sementara Zarr'ahbin Shalih berkata, dari Ibnu Abi Mulaikah, U6

|*; j$r'if +6 (Fathimah pernah menimang Hasan bin Ali),

lalu disebutkan hadits seperti di atas. Kalau hadits ini akurat, maka

kemungkinan Abu Bakar dan Fathimatr sama-sama mengatakan

demikian. Atau mungkin Abu Bakar mengetatrui Fathimatr berkata

seperti itu, maka dia mengikutinya.

H-'+ ArLr{nrpokka sebagai tebusan, dia mirip dengan

Nab). Masalatr ini sudah disebutkan pada awal pembahasan sifat Nabi

SAW. Dalam riwayat Ahmad dari jalur lain dari Ibnu Abi Mulaikah,

dia berkata, A durf,t,,itt gur,rti i*t W ry6 U€ :
'*rV (Pernah Fathimah AS menimang Al Hasan dan berkata,

'Anakht mirip dengan Nabi dan tidak mirip dengan Ali'-)" Namun,

riwayat ini mursal. Jika riwayat ini akurat, maka ada kemungkinan
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Fathimah sepakat dengan Abu Bakar dalam hal itu. Atau mungkin
salah seorang dari keduanya mengikuti yang lain.

'*rV A (Tidak mirip dengan Ati). l{ullimat, "Mirip dengan

Nabi" mungkin bertentangan dengan perkataan Ali tentang sifat Nabi
SAW, "Aku tidak melihat sebelum dan sesudahnya orang yang serupa
dengannya." Diriwayatkan At-Tirmidzi di kitab Asy-Syama'il.
Namun, ada kemungkinan digabungkan bahwa penafian itu adalah
kemiripan secara sempuma, sedangkan yang ditetapkan adalah
kemiripan pada sebagian besar sifat, bukan seluruhnya.

Keenam, hadits Ibnu Umar dari Abu Bakar. Hadits ini telah
disebutkan dengan matan (materi) dan sanad yang sama disertai
penjelasannya pada bab "Keutamaan Kerabat Rasulullah SAW."

Ketujuh, hadits hadits Anas yang dinukil melalui duajalur. pada

jalur kedu4 Imam Bukhari menukilnya langsung dari AMurrazzaq,
dan tentu saja hadits ini mu'allaq. Namun, jalur ini telatr dinukil
dengan sanad yutg maushul oleh Imam Ahmad dan Abd bin Humaid
dari Abdurrazzaq. At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari riwayatnya.
Adapun maksud Imam Bukhari mengutip riwayat mu'allaq ini adalah

untuk menjelaskan batrwa Az.Zuhi telah mendengar langsung dari
Anas.

Kedelapan, hadits Ibnu Umar yang dinukil dari Muhammad bin
Bas5reyar, dari Ghundar, dari Syu'bah, dari Muhammad bin Abi
Ya'qub, dari lbnu Abu Nu'aim.

',* i c,;-a q Pt *ht & flu,-a?i3ri';{ii (ridak ada

seorang pun yang lebih mirip dengan Nabi SAW dibanding Al Hasan
bin Ali). Keterangan ini menyelisihi riwayat Ibnu Sirin pada hadits
ketiga. Dia berkata tentang Al Husain bin Ali, "Dia paling mirip di
antara mereka dengan Nabi SAW." Namun, kedua versi ini mungkin
digabungkan batrwa perkataan Anas yang dikutip Az-Zvhi diucapkan

saat Al Hasan masih hidup. Karena dialah yang paling mirip dengan

Nabi SAW dibandingkan saudaranya, Al Husain. Adapun perkataan

Anas yang dikutip Ibnu Sirin diucapkan sesudatr Al Hasan meninggal,
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seperti tampak jelas dari redaksi hadits. Atau maksudnya, tidak ada

yang lebih mirip dengan Nabi SAW dibanding Al Husain, selain Al
Hasan. Kemungkinan lain, masing-masing dari keduanya memiliki
kemiripan yang dekat dengan Nabi SAW pada sebagian anggota

badan mereka.

At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Hani' bin
Hani' dari Ali, dia berkata , ',F.6 *t yb, e !, J'y")'*|';,;St
of:i'Jl;ittr 6 pi * it, ,p ,r3,,3i'rpi$5,.!ritr jt ,yY;, 6r
Hasan lebih mirip dengan Rasulullah SAW dari lepala hingga dada.

Sedangkan Al Husoin lebih mirip dengan Nabi SAW dari dada ke

bawah). Dalam riwayat Abdul A'la dari Ma'mar yang dikutip Al
Ismaili dari riwayat Az-Zuhidisebutkan, iO' & 4U.W';43i oSi
't ','t 

* (Wajahnya sangat mirip dengan Nabi SAW diantara

mereka). Riwayat ini mendukung hadits Ali RA.

Di antara mereka yang diserupakan dengan Nabi SAW 
-selainAl Hasan dan Al Husairr- adalah Ja'far bin Abu Thalib dan anaknya

(Abdullah bin Ja'far), Qutsam bin Al Abbas bin Abdul Muththalib,
Abu Su$an bin Al Harits bin Abdul Muthalib, dan Muslim bin Uqail
bin Abi Thalib. Sedangkan dari selain bani Hasyim, adalah As-Sa'ib
bin Yazid Al Mathlabi ftakek tertua Imam Asy-Syaf i), Abdullatr bin
Amir bin Kuraiz Al Absyami, dan Kabis bin Rabi'ah bin Adi. Lima di
antara sepuluh orang ini diabadikan Abu Al Fath bin Salyid An-Nas
dalam bait sya'ir yang dibacakan kepada kami oleh Muhammad bin
Al Hasan Al Muqri':

Lima orang mirrp Al MuHrtar (Nabi) dari suleu Mudhar,

Wahai Hasan tidak ada yang lebih mirip denganya daripada Al
Hasan.

Dan Ja far serta putra paman Al Musthafa yang bernama

Qutsam,

dan Sa'ib, Abu Sufyan, serta Al Hasan.



Kemudian syaikh kami Abu Al Fadhl bin Al Husain Al Hafizh
menambahkan dua orang lagi, yaitu Al Husain dan Abdullah bin Amir
bin Kuraiz. Dia mengabadikan mereka dalam bait sya'ir yang

dibacakan kepada kami:

Tujuh orang mirip dengan Al Musthafa (Nabil,

sungguh mereka mendapatkan kedudukan yang mulia.

Dua cucu Nabi, Abu Sufyan dan As-Sa'ib.

Ja far dan putranya yang dermdwan serta Qutsam.

Lalu sebagian sahabat kami menambahkan yang kedelapan,

yaitu Abdullah bin Ja'far, dan diabadikan dalam dua bait sya'ir.

Setelah itu, saya (Ibnu Hajar) menambahkan Muslim bin Uqail dan

Kabis bin Rabi'ah sehingga genap be{umlah sepuluh orang. Saya

mengabadikan hal itu dalam dua bait sya'ir, yaitu:

Mirip dengan Nabi SAW sepuluh orang,

Sa'ib, Abu Sufyan, dan dua Hasan yang suci keduanya.

Ja far dan putranya, lalu lbnu Amir.

Muslim dan Kabis serta Qutsam.

Kemudian saya mendapatkan batrwa Fathimah (putri Nabi

SAW) mirip pula dengan beliau SAW. Maka mungkin kata 'asyr

(sepuluh orang) pada bait itu diganti dengan liyaa'i, yang dalam ilmu
hisab bisa berarti sebelas. Kemudian kata thaahirataini huma (yang

suci keduanya) bisa diganti dengan thaahirataini wa ummuhuma

(yang suci serta ibu keduanya). Setelah itu saya dapati lagi bahwa

Ibrahim (putra Nabi SAW) juga mirip dengan beliau SAW. Dengan

demikian kata liyaa'f (sebelas) dapat dirubah menjadi laibin (&,n

belas), dan kata thaahirataini wa ummahuma (yang suci serta ibu

keduanya) dapat diganti dengan al khaalu wa ummahuma (sang

paman serta ibu keduanya). Lalu saya temukan dalam kisatr Ja'far bin

Abi Thalib, yaitu dua anaknya yang bemama Abdullah dan Auf juga

mirip Nabi SAW. Untuk itu, bait pertama dapat dirubah syibhun nabiy

liijun (miip dengan nabi empat belas orang). Kemudian bait kedua
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diganti wajafar waladaahu, wa lbnu amir... (Ja'far, kedua anaknya,

Ibnu Amir...).

Akhirnya saya temukan di antara bait-bait sya'ir karya Al Imam

Abu Al Walid bin Asy-Syahnatr (Qadhi negeri Halab), tapi saya tidak

mendengar langsung darinya, dua bait sya'ir tersebut adalah:

Lima belas orang memiliki kemiripan dengan Al Musthafa

(Nabi),

dua cucunya, dua anak Uqail, Sa'ib, dan Qutsam.

Ja far dan putranya Abdan, Muslim, serta Abu Sufian-

Kabis, Utsma, dan juga lbnu An-Najjad.

Dia menambahkan putra Uqail yang kedua, IJtsman, dan Ibnu

An-Najjad, tetapi mengabaikan orang yang saya sebutkan terdahulu,

yaitu putra Ja'far yang kedua. Maksudnya dengan kata'abdaan adalah

bentuk ganda dari kata 'Abdullah bin Ja'far dan Abdullatr bin Al
Harits'. Jika yang dia maksudkan nama satu orang, maka jumlahnya

tidak mencapai lima belas.

Sebagian mengkritik lafazh'dua anak Uqail' dan 'Muslim'.

Karena Muslim adalah anak Uqail sendiri. Akan tetapi saya

menemukan jawaban bagi kritikan ini dari keterangan Abu Ja'far bin

Habib, bahwa Muslim bin Mu'tab bin Abu Latrab juga termasuk orang

yang menyerupai Nabi SAW. Sedangkan Muslim bin Uqail

disebutkan Ibnu Hibban dalam kitabnya Ats-Tsiqat. Adapun

Muhammad bin Uqail disebutkan Al Mizzi dalam kitabnya At-

Tahdzib. Pada kitab Al Mahbar disebutkan bahwa Abdullatr bin Al
Harits bin Naufal bin Abdul Muthalib yang bergelar Batr, juga mirip

dengan Nabi SAW. Keterangan ini disebutkan pula Ibnu Abdil Barr

dalam kttab Al Isti'ab.

Maksud Ibnu Asy-Syahnatr dengan perkataannya "LJtsma"

adalah bentuk tarkhim (penghalusan kata) dari kata "IJtsman." Dalam

hal ini dia berpedoaman dengan hadits Aisyah, Pt y.itt ,rp ,!r'oi

f 'Uj3 
et4lll|ta; u,tilt'r:;rt i;1.:t:tiLW:t:)il W'ft y.l JE
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(sesungguhnya Nabi sAW bersabda kepada putrinya (Jmmu Kultsum
kettka diniknhknn dengan utsman, 'sesungguhnya dia manusia paling
mirip dengan kakelonu, Ibrahim dan bapakmu, Muhammad'.).
Namun, ini adalah hadits maudhu'(palsu) seperti yang dikatakan Adz-
Dzahabi dalam biografi Aru bin Al Azhar, salah seorang
periwayatnya. Amr bin Al Azhar dan gurunya (Khalid bin Amr)
dituduh berdusta oleh para imam ahli hadits. Sementara hadits itu
hanya dinukil melalui jalur mereka. Apalagi yang masyhur mengenai
sifat Utsman j ustru menyelisihinya.

Sedangkan yang dimaksud 'Ibnu An-Najjad' adalah Ali bin bin
Ali bin An-Najjad bin Rifa'ah. Hal ini berdasarkan keterangan yang
dikutip Ibnu Sa'ad dari Utsman, bahwa Ibnu An-Najjad mirip dengan
Nabi SAW. Namun, dia termasuk tabiin junior dan hidup rebih akhir
daripada orang-orang yang disebutkan bersamanya. oleh karena itu,
saya tidak memperhitungkannya. sekiranya dia dimasukkan dalam
hitungan, maka berarti luput dari perhatiannya (Ibnu Asy-Syahnah)
sejumlah orang yang juga mirip Nabi SAW pada tataran Ibnu An-
Najjad. Misalnya, Al Qasim bin Abdullah bin Muhammad bin Aqil,
Ibrahim bin Abdullah bin Al Hasan bin Al Hasan bin Ali, dan yahya
bin Al Qasim bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al Husain bin Ali.
Mereka ini disebutkan dalam kitab-kitab Nasab mirip dengan Nabi
SAW. Bahkan Yahya yang dimaksud biasa dipanggil .Asy-Syabiih'

(yang mirip), karena kemiripannya dengan beliau SAW. Begitu juga
Al Mahdi yang akan keluar di akhir zaman, disebutkan memiliki
kemiripan dengan beliau SAW, n,rmanya sama dengan nama Nabi dan
nama bapaknya sama dengan nama bapak Nabi.

Ibnu Habib menyebutkan bahwa Muhammad bin Ja'far bin Abi
Thalib juga mirip dengan Nabi SAW. Tapi pemyataan ini tidak benar.
Sebab pada riwayat terdatrulu sudah dikemukakan bahwa Muhammad
bin Ja'far mirip dengan paman Nabi SAW, yaitu Abu Thalib.
Nampaknya Ibnu Asy-Syahnah selamat dari kesalahan ini.

Kemudian saya merubatr dua bait sya'ir Ibnu Asy-Syahnah di
atas menjadi:
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Mirip dengan Nabi lima belas orang.

Sa'ib, Abu Sufyan, dua Hasan, sang paman, dan ibu keduanya.

Ja far dan kedua analotyo, Ibnu Amir, serta Kabis.

Najla, Uqail, Bah, dan juga Qutsam.

Saya hanya me,nyebutkan tiga belas di antara mereka yang

disebutkan Ibnu Asy-Syatmah. Sedangkan dua yang tersisa (Utsman

dan Ibnu An-Najiad) saya ganti dengan dua orang lain (Najla dan

Bah). Dengan demikian, saya berhasil mencukupkan lima belas orang

dan terhindar dari kritik yang ditujukan kepadanya.

Ibnu Yunus menyebutkan dalam TariWr Mishr, bahwa Abdulah

bin Abi Thalhatr Al Khaulani yang turut dalam pembebasan Mesir,

diperintatr oleh Umar agar tidak berjalan kecuali menutup muka,

karena dia mirip dengan Nabi SAW. Dikatakan bahwa dia tekun

beribadah dan memiliki keutamaan. Kemudian dalam kisah wanita
peramal dan Uwais dikatakan bahwa wanita peramal itu berkatq
"Manusia paling mirip dengan pemilik Al Maqam -yakni Ibratrim Al
Khalil- adalatr orang ini", dia mengisyratkan kepada Muhammad

SAW.

Hadits terakhir di bab ini dikutip Imam Bukhari melalui jalur
Muhammad bin Abi Ya'qub. Dia adalah Muhammad bin Abdullah Al
Bashri Adh-Dhabbi. Dikatakan, bahwa dia berasal dari suku Tamim.

Suatu kali Syu'batr berkata, "Muhammad bin Abi Ya'qub
menceritakan kepadaku, dan dia adalah pemimpin bani Tamim." Dia

adalah periwayat yang tsiqai (terpercaya) menurut kesepakatan ahli

hadits. Kemudian Muhammad bin Abu Ya'qub mendengar hadits ini
dari Ibnu Abi Nu'm. Dia adalatr Abdurratrman dan diberi kunyah
(nama panggrlan) Abu Al Hakam Al Bajli.

e$r'*'{g: (Dan dia bertanya kepadanya tentang orang

ihram). Dalam riwayat Mahdi bin Maimun dari Ibnu Abi Ya'qub -
seperti akan dikutip pada pembatrasan tentang adab- disebutkan,

,Fjdff-i 6eseorang bertanya kepadanya). Saya melihat di sebagian
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naskah dari riwayat Abu Dzar Al Harawi, ,li;i (Alat bertanya

kepadanya). Jika riwayat ini akurat, maka diketahui nama orang yang
bertanya. Namun, kemungkinan ini semakin kecil karena daram
riwayat Jarir bin Hazim dari Muhammad bin Abi ya'qub yang dikutip
At_Tirmidzi disebutkan, st- srir,yl .q'.^+,r'oi(sesungguhnya 

orang

laki-laki dari penduduk lrak bertanya). sementara dalam riwayat
Ahmad disebutkan,i,*U.E 6i 1oa" alat duduk di sisinya). Riwayat

senada terdapat juga dalam riwayat Al Mahdi pada pembahasan
tentang adab.

,,
l+rr..LJr S-i;-'r+i + I JuS (Sy",bah berkata, ,Alan kira; ia

membunuh lalat."). Disebutkan dalam riwayat Abu Daud Ath-
Thayalisi dari syu'bah tanpa unsur keraguan. sementara dalam
riwayat Jarir bin Hazim 

-yang 
disinggung sebelumnya- disebutkan,

,+;$ 
"1- f 

it f *'fr :i; g (rbnu (Jmar ditanya tentans darah

nyamuk yang mengenai kain). Demikian juga dalam riwayat Mahdi
bin Maimun. Maka ada kemungkinan yang ditanyakan adalah dua
perkara itu sekaligus.

t.
+ttlJr ,*tiU6tVt Sil:!ui qOta berkata, ,,penduduk lrak

bertanya tentang lalot.'1.Dalam riwayat Abu Daud disebutkan , tJUb

yUL' ,f ,$U lerir SLi ri (Dia bertrata, ,Wahai penduduk lrak,

kalian bertanya kepadalcu tentang lalat'.\. Ibnu Umar mengucapkan
perkataan ini sebagai ungkapan rasa heran karena antusias penduduk
kak untuk bertanya tentang sesuatu yang kecil dan mengabaikan
perkara yang besar.

,tt.;r6,;j(Dua railuan bagih). Demikian yang dinukil mayoritas

periwayat, yalffri dalam bentuk mutsanna (ganda). Sementara dalam

riwayat Abu Dzar disebutkan n4t (Ratfoan bagila), yakni dalam

bentuk tunggal dan memakai jenis kata mudzakkar (laki-laki). Nabi
SAW menyerupakan keduanya dengan raifuan (tumbuhan yang
harum) karena biasanya anak itu dicium dan dikecup.
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Dalam riwayat Jarir bin Hazim disebutkan, tioj#iq ;;J"ot
gU; (Sesungguhnya Al Hasan dan Al Husain, keduanya adalah dua

raif;anlcu). Sementara dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadits Anas

disebutkan , rQ*;;2,#,-o,j G-l$:';:;sr it;- Pi 1iti io' 4- ,pr'cti
ei1 lsesungguhnya Nabi SAW biasa memanggil Al Hasan dan Al

Husain, lalu mencium dan memeluk keduanya). Ath-Thabarani

meriwayatkan dalam kitab Al Ausath dari jalur Abu Ayyub, dia

berkat4 ',F.y$-l;|J&t';,aq Pj y.ii' ,F itt J?: *'&"
qlJii 6ir' q ,ss64'iii r Gi ,J'6ei'iFr $-v4Ljl,'Cii ,i-u-pe*,

masuk menemui Rasulullah SAIY sementara Al Hasan dan Al Husain

bermain di hadapannya. Alu berlata, 'Apaknh engkau mencintai

keduanya wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Bagaimana tidak,

sementara lreduanya adalah raifuan bagifu di dunia, alat mencium

keduanya'.).

23. Keutamaan Bilal bin Rabah, Mantan Budak Abu Bakar RA

a.n-'ozzzczyt e,sqG.|!)111-t;L;; ,*tf iu' &'C, lu',

Nabi SAW bersabda, "At* **d"ngor bunyi kedua sandalmu di
depanht di surga."

,6'& k ;) ,i;';L ok :Jv rTiiL?nt ,qr l' 1" ,>:';.e
l.',t,f- '5&',*?t

3754. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "IJmar berkata

'Abu Bakar adalah sayyid (tuan) kami, dia membebaskan sayyid

kami', 1lal<rd Bilal."
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'+.,4';-;,rt*;t-d'ol.,f 
e.\ Ju !i oi; *

;,r'S*: ;i !..4fri ct *'otr,r1;e
3755. Dari Qais, "Sesungguhnya Bilal berkata kepada Abu

Bakar, 'Jika engkau membeliku untuk dirimu maka tahanlah aku.

Akan tetapi jika engkau membeliku untuk Allah, maka biarkanlah aku
dan amalan kepada Allatr'."

Keterangan Hadits:

(Bab Keutamaan Bilal bin Rabah). Dalam bab "Jual Beli
Bersama Kaum Musyrikin" pada pembahasan tentang jual-beli telatr

dijelaskan perbedaan tentang proses pembelian Bilal. Menurut Ibnu
Sa'ad, Bilal adalah keturunan As-Surrah. Nama ibunya adalah

Hamamah, yang menjadi hamba satraya salah seorang suku Jamh.

Kemudian disebutkan dari Anas yang dikutip Ath-Thabarani dan

selainnya batrwa Bilal berasal dari Habasyah, dan inilah yang
masyhur, meskipun sebagian mengatakan batrwa dia berasal dari
Nauba.

(Mantan budak Abu Bakar). Abu Bakar. bin Abi Syaibatr

meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Qais bin Abi Hazim,
dia berkata , :tYurois;i ,6tii o;d,;\r". ;; $ o-,;, (Abu Bakar

membeli Bilal dengan harga lfma uiiyah, ,"*"ntrro aro [BilalJ
tertimbun dengan batu).

^-hh o-r.'.i{;d;'Jt'cj,;-,*j yin' ,p At ,Jlt|i grabi SAW

bersabda, "Alru mendengar bunyi kedua sandalmu di Surga). Ini
adalah bagian hadits yang dikutip Imam Bukhari pada pembahasan

tentang shalat malam.

lrL,. *- ,v:-t?,',lnij ,s:* * f ,itt;-'fr or? lBrasanya (Jmar

berkata, "Abu Bakar adalah sayyid kami, dia membebaskan sayyid
kami", yalmi Bilal).Ibnu At-Tin berkata, "Maksudnya, Bilal termasuk
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sayyid (tuan), bukan berarti dia lebih utama daripada (Jmar." Ulama

selainnya berkata, "Kata 'sayyid' yang pertama dipahami dalam arti

yang sebenarnya. Sedangkan 'sayyid' yang kedua diucapkan sebagai

wujud tawadhu' (kerendahan hati) dalam konteks majaz, atau kata

'sayyid' (tuan) tidak menetapkan adanya keutamaan." Ibnu Umar

berkata, "Aku tidak pernah melihat sayyid yang melebihi Muawiyah."

Padatral dia pernah melihat Abu Bakar dan Umar.

Hadits kedua pada bab ini dikutip Imam Bukhari melalui Ismail

dari Qais. Ismail adalah lbnu Abu I(halid dan Qais adalah Ibnu Abu

Hazim.

* nl jLt I){, ii ls"turggrhnya Bilal berkata kepada Abu

Bakar). Seakan-akan perkataannya ini dia ucapkan pada masa khilafah

Abu Bakar. Batrkan prediksi ini disebutkan secara tegas dalam {y"yq
Imam Ahmad dari Abu Usamatr dari Ismail dengan lafazh, ,/.! JX Jti

Pt y ii' ,J.la i' 3r-l e,l ,ry f. Oitot bertrata kepada Abu Bakar

ketilra Rasulullah SAll wafat."
t. '^;rt J-.b) g1u (Biarlunlah alru dan amal kepada Allah). Dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan, :,+t (Dan amallar untuk

Allah)- Sementara dalam riwayat Abu Usamah disebutk an, '5&i ;\ii
it.lnebaslran alu beramal untuk Altah).

Ibnu Sa'ad dalam kitab Ath-Thabaqat menyebutkan tambahan

kisah ini, ,1' #'- eJ.lrti oi critli a@t ffit ,Y|pi U"L ;Jtt lfr

Li iif ;16 t";,i ,e,i &i\'* ?ti6 ,e'r iirr 3i3.,f l\,'l'6 f;. s.llti

t;r;Et,{P )8e /F yib e\c6t'rw le,' Jl 'e,* fr
n* (Bilal berknta, "Ketika aku melihat amal muhnin paling utama

adalah jihad, maka aku ingin be$aga-jaga di jalan Allah. Sementara

Abu Baknr berkata kepada Bilal, 'Aku mohon padamu atas nama

Allah dan hakku'." Maka Bilal tinggal bersama Abu Bakar hingga dia

meninggal. Kernudian Umar mengizinkan Bilal dan dia berangkat

686 - FATIIUL BAARI



menuju Syam untuk jihad hingga akhirnya meninggal di sana karena

Tha'un yang tersebar dari Awamas (daerah dekat Palestina) tahun l8
H. Sebagian mengatakan tahun 20II).

Bilal meninggal di Damaskus dan dimakamkan di lokasi Bab

Ash-Shaghir. Inilah yang ditandaskan Imam An-Nawawi. Pendapat

lain mengatakan, dia dimakamkan di Bab Kaisan. Ada juga yang

mengatakan di Dariya. Dan sebagian berpendapat di Halab. Namun,

pendapat terakhir dibantah Al Mundziri. Menurutnya, yang meninggal

di Halab adalah saudara Bilal yang bernama Khalid. Menurut Ibnu

As-Sam'ani, Bilal meninggal di Madinah. Tapi para ahli sejarah

menilai pernyataan ini tidak benar.

24. Penyebutan Ibnu Abbas RA

1F, y\t Jr'*:tt *,,5u {& ;t,f r* *

;;GL .aqt'*,JG':
.:A, f €'^;.wYt'^s.,Jir,

orftit 'rb Lr,* ;r, t i,i; .'^s-jrt 't ";ist ,;s1 o.;uo

3756. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Nabi SAW
mendekapku ke dadanya seraya berdoa, 'Ya Allah, ajarilah dia

hilonah'."

Abu Ma'mar menceritakan kepada kami, Abdul Warits

menceritakan kepada kami, "Beliau berdoa, 'Ya Allah ajarilah dia Al
Kitab '. " Musa menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan

kepada kami, dari Khalid... seperti itu.

Hikmah adalah kebenaran yang bukan melalui kenabian.
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Keterangan Hadits:

(Bab penyebutan lbnu Abba.r. Yakni Abdullah bin Al Abbas bin
Abdul Muththalib bin Hasyim, putra paman Nabi SAW. Dia dipanggil
Abu Al Abbas. Ibnu Abbas dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah. Dia
meninggal di Tha'if tahun 68 H. Dia tergolong ulama dari kalangan

sahabat hingga Umar mengutamkan dan memprioritaskan nya

bersama para sahabat senior, padahal usianya masih sangat belia.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas, "Nabi SAW
mendekapku ke dadanya seraya berdoa, 'Ya Allah, ajarilah dia
hikrnah '. " Dalam redaksi lain disebutkan, "Ajarilah dia Al Kitab."
Riwayat ini mendukung pandangan mereka yang menafsirkan hikmah
dalam hadits ini dengan arti Al Qur'an. Saya telah menyebutkan

secara menyeluruh semua pandangan yang dikemukakan tentang
hikmah pada awal pembahasan tentang ilmu.

Hadits pada bab ini sudatr disebutkan pada pembahasan tentang
ilmu dan bersuci disertai penjelasan sebabnya dan keterangan mereka

yang menambatrkan lafazh,#if'6' '-*t (Dan Ajarilah dia tentang

talo,vit).Iafa^ini sendiri sangatlah masyhur dari mulut ke mulut, iiili
f-li3r ,-:*t#3d' e 4 (ya Allah, berilah dia pemahaman dalam

agama dan ajarilah dia tentang tahoit). Bahkan sebagian

menisbatkannya kepada Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, dan tentu
saja penisbatan itu tidak benar. Hadits dengan lafazh seperti ini
dinukil Imam Ahmad dari Ibnu Khaitsam dari Sa'id bin Jubair dari
Ibnu ,{bbas. Ath-Thabarani juga menukil melalui dua jalur yang lain.
Jalur pertama terdapat dalam kitab Shahih Bukhari ini dari Ubaidillah
bin Abi Yaziddari Ibnu Abbas tanpa lafazh, ,hsbt t:*21no" ajarilah

dia tentang talcwit). Kemudian Al Bazzar menukil dari Syu'aib bin
Bisyr, dari Ikrimah dengan lafazh,"rTfr F$ Lit "*i[i ga Altah,

ajarilah dia takwil Al Qur'an). lmarn Ahrnad menukil dari jalur lain
dari Ikrimah, .-[-.i-.ei3r "*t z;S,st t& Gt yi'frui (ya Allah, berilah

Ibnu Abbas hilonah dan ajariloh dia tentang takwit).
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Ada perbedaan tentang makna "hikmah" di tempat ini. Dalam

hal ini ada beberapa pendapat, diantaranya;

Pertama, tepat dan benar dalam perkataan.

Kedua, pemahaman dari Allah.

Ketiga, apa yang diakui akal akan kebenarannya.

Keempat, cahaya yang membedakan antara ilham dan waswas.

Kelima, kecepatan menanggapi dengan benar.

Dan masih ada lagi pendapat-pendapat lain.

Ibnu Abbas termasuk sahabat yang paling mengetahui penafsir

Al Qur'an. Ya'qub bin Sufyan meriwayatkan dalam kitabnya At-
Tarikh dengan sanad yang shahih dat', Ibnu Mas'ud, dia berkata,

"sekiranya Ibnu Abbas seusia dengan kami, niscaya tidak ada seorang

pun yang bisa bergaul dengannya diantara kami." Dia biasa berkata,

,J* it iti';hitiri'p-n lS"tort -baik penafsir Al Qur'an adalah lbnu

Abbas). Keterangan tambahan ini juga dinukil Ibnu Sa'ad melalui jalur

lain dari Abdullah bin Mas'ud.

Abu Zur'ah Ad-Dimasyqi menukil dalam kitabnya At-Tarikh

dari Ibnu lJmar, dia berkata J; hr 
'J:;i f,,r.,,rit nlbi $ loia

adalah manusia paling mengetahui apa yang Allah turunkan kepada

Muhammad). Hal yang serupa juga dinukil Abu Syaibah dengan

sanad yang hasan. Ya'qub meriwayatkan juga dengan sanad yang

shahihdari Abu Wa'il, dia berkata , l^|3J-'ft j )'Atej? c& i.t fi,
iii-:t i.L".rlr 

rii '+ I ,ly;'Sut lttnu Abbas membaca surah An-

Nuur, lalu menafsirkannya. Maka seorang laki-laki berkata,

'sekiranya suku Dailam mendengar ini niscaya merekn akan masuk

Islam'.). Riwayat ini dikutip Abu Nu'aim dalam krtab Al Hilyah dari

jalur lain dengan lafazh, r$ti'j.J (Surah Al Baqaraft) disertai

tambahan bahwa kejadian itu berlangsung tahun 35 H.
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25. Keutamaan Khalid bin Al Walid RA

,, '.o. .
| 
-s>1-,,

ce--raVt

-:uiu ;t+j- ,,f{ u6, ;sr t;i'i ,+{ iY*'r'.i'i
. {j \...: a. }. . t, c tt.c...'.. 1 ...f oll e3 "i- 1' J_t* q * tr-t>'l .r:>

3757. Dari Anas RA, "Nabi SAW menyampaikan berita
kematian Zaid, Ja'far, dan Ibnu Rawahah kepada manusia, sebelum

datang kepada mereka kabar mereka (yakni ketiganya). Beliau
bersabda, 'Zaid memegang bendera lalu dia terbunuh. Kemudian
Ja far memegang bendera lalu terbunuh. Kemudian lbnu Rawahah
memegang bendera lalu terbunuh -4an kedua matanya meneteskan
air mata- Hingga diambil oleh sang pedang diantara pedang-pedang

Allah, sampai Allah memberi kemenangan atas mereka'."

Keteransan Hadits:

(Bab keutamaan Khalid bin Al Walid). Maksudnya, Ibnu Al
Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqazhah bin
Murrah bin Ka'ab. Nasabnya bertemu bersama Nabi SAW dan Abu
Bakar pada Murrah bin Ka'ab. Nama panggilannya adalah Abu
Sulaiman. Dia termasuk patriot di kalangan sahabat. Dia masuk Islam
di antara perisitrva Hudaibiyah dan pembebasan kota Makkah.
Sebagian versi mengatakan bahwa dia masuk Islam dua bulan
sebelum perang Mu'tah. Sementara perang Mu'tah terjadi pada bulan
Jumadil tahun ke-8 H. Dari sini Al Mughlathay menyimpulan bahwa
Khalid masuk Islam pada bulan Shafar. Kemudian pembebasan kota
Makkah terjadi sesudah itu pada bulan Ramadhan.

Menunrt Ibnu Khaitsamah, Khalid masuk Islam pada tahun ke-5

H. Tapi pernyataan ini tidak benar, karena pada peristiwa Hudaibiyah
dia bertugas sebagai pengintai untuk kaum rnusyrikin. Padahal
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peristiwa Hudaibiyah terjadi bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 H. Al
Hakim berkata, "Dia masuk Islam tahun ke-7 H." Sebagian lagi

mengatakan sesudah itu. Ada pula pendapat yang mengatakan saat

umrah qadha'. Namun, pendapat paling benar adalah yang pertama.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Husyaim dari Abdul

Hamid bin Ja'far, dari bapaknya, ,Jbr ,]$i?#'ret 4 jt d 
-JE 

of

Walid kehilangan topi. Maka dia berkata, 'Rasulullah umrah dan

mencuhtr rambutnya, orang-orang pun bersegera hendak mengambil

rambutnya, tetapi alat mendahului mereka dan mengambil rambut di

bagian ubun-ubunnya, lalu menaruhnya di topi ini. Sejak itu, alat

tidak pernah mengilatti suatu perang dan topi tersebut bersamala4

kecaali alat selalu diberi kemenangan'.).

Dia ikut bersama Nabi SAW dalam berbagai peperangan. Dia
juga menjadi pimpinan dalam perang melawan orang-orang yang

murtad. Dia juga mengikuti penaklukan negeri-negeri besar.

Dia meninggal di atas tempat tidurnya di Himsh pada tahun 21

H, pada masa pemerintatran Umar bin Khaththab, seperti yang

ditegaskan Ibnu Numair. Menurut informasi yang bersumber dari

Dihyam, Khalid meninggal di Madinah. Tapi informasi ini dinilai

salah.

Dalam penjelasan Ibnu At-Tin yang juga diikuti sebagian

pensyarah Shahih Bukhari 
-terdapat 

suatu indikasi- bahwa Khalid

meninggal pada masa pemerintahan Abu Bakar. Namun, kekeliruan

ini lebih fatal dibanding kekeliruan Dihyam. Indikasi yang dimaksud

terdapat dalam perkataannya, "Ash-Shiddiq berkata ketika Khalid

menghadapi kematian, sementara kaum wanita menangisinya,

'Biarkanlah mereka menumpahkan air mata mereka demi Abu

Sulaiman. Pernahkah wanita menjanda sebagaimana ditinggalkan oleh

orang sepertinya?"'
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Saya (Ibnu Hajar) berkata bahwa sebagian perkataan ini dinukil
dari Umar bin Khaththab berkenaan dengan Khalid bin Al Walid.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang peserta perang

Mu'tah. Hubungannya dengan judul bab terdapat pada kalimat,

"Hingga ia [bendera] diambil sang pedang diantara pedang-pedang

Allah." Sebab yang dimaksud 'sang pedang' adalah Khalid bin Al
Walid. Sejak saat itu, dia diberi nama Saifullah (pedang Allah).

Ibnu Hibban dan Al Hakim meriwayatkan dari hadits Abdullah

bin Abi Aufa, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'a\ fn.e r2S3i 1

:&, ,*h,'& ), )*'UW (Janganlah kalian menyakiti Khalid,

sesungguhnya dia adalah pedang di antara pedang-pedang Allah,
ditimpakan Allah atas orang-orang kafir).Masalah peperangan ini
akan dijelaskan pada pembahasan tentnag peperangan.

3758. Dari Masruq, dia berkata: Abdulalh disebut disisi
Abdullah bin Amr, maka dia berkata, "Itulah orang yang senantiasa

aku cintai setelah aku dengar Rasulullah S^AW bersabda, 'Belajarlah
bacaan Al Qur'an dari empat orang; Abdullah bin Mas'ud 

-beliau
memulai dengannya- Salim maula (mantan budak) Abu Hudzaifah,

Ubay bin Ka'ab, dan Mu'adz bin Jahal'." Dia berkata, "Aku tidak

26. Keutamaan Salim, Maula Abu Hudzaifah RA"

, ,-f*l !t; :Ju; s-* c.,lr .lj, -r;.c .1r ',t:L T" :JG OJ:; f
t;-E-,,,irri;L; *h; * i,ii';:)'e- 6'il ^ii lt:i

--- .i ;; lJ'r,or'ti )r,*,r, l' *i,r!ir(l:,..,tl' t

'riA-i:-;. qr\f v 'iri ,F i )GJ3 
,f iAt, ,A.L

,i

;

ffi
.51L,
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tahu mana yang beliau sebut lebih dahulu; apakah Ubay atau

Mu'adz."

Keteranean Hadits:

(Bab keutamaan Salim maula Abu Hudzadah). Yakni Ibnu
Utbah bin Rabi'atr bin Abdu Syams. Adapun mantan majikannya, Abu
Hudzaifah bin Utbah, tergolong satrabat senior, turut dalam perang

Badar bersama Nabi SAW. Pada peristiwa itu bapaknya terbunuh

dalam keadaan kafir, dan itulah yang membuatnya kecewa. Dia
berkata, "Tadinya aku mengira dia akan masuk Islam karena aku

melihat kecerdasannya."

Abu Hudzaifah meninggal dalam keadaan syahid pada perang

Yamamah. Sedangkan Salim termasuk golongan yang pertama masuk
Islam. Pada hadits ini diisyaratkan bahwa dia pandai dalam masalah

AI Qur'an. Sementara pada pembahasan tentang shalat disebutkan
bahwa dia mengimami kaum Muhajirin di Quba' saat mereka datang
ke Madinah.

Salim turut serta pada perang Badar dan peperangan-peperangan

sesudahnya. Dikatakan, niuna bapaknya adalah Ma'qil. Awalnya,
Salim adalah mantan budak seorang wanita Anshar, lalu diadopsi oleh
Hudzaifah ketika dia menikahi wanita itu, maka dinisbatkan
kepadanya. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang
penyusuan. Salim juga meninggal dalam keadaan syatrid pada perang

Yamamah.

(Abdullah). Maksudnya, Ibnu Mas'ud. Sedangkan Abdullatr bin
Amr adalah Abdullah bin Amrbin Al Ash.

,'14 ?etiau memulai dengannya). Hal ini menunjukkan bahwa

mendahulukan sesuatu adalatr menunjukkan adanya perhatian

terhadap sesuatu itu.
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)er'ti'GuriU. 1s'ti I (Aku tidak tahu, apakah climulai dengan

Ubay atau Mu'adz). Hal ini menunjukkan bahwa kata sambung 'waw'
menunjukkan tertib urutan.

Pengkhususan empat orang tersebut sebagai tempat belajar Al

Qur'an, mungkin karena hafalan mereka sangat akurat dan tepat dalam

menyampaikannya, atau mereka mengkhususkan diri untuk menerima

dan belajar Al Qur'an dari Nabi SAW, dan siap untuk

menyampaikannya. Oleh karena itu, Nabi SAW menganjurkan untuk

belajar Al Qur'an dari mereka. Hal itu bukan berani tidak ada yang

menghafal seluruh Al Qur'an selain mereka.

27. Keutamaan Abdullah bin Mas'ud RA.

i*:tJ-; o\ti;; l' '#'JG:Js o|t *
l'l1*f iit :SG: tik't't Yu,,*. n i.-j

'daif
3759. Dari Masruq, dia berkata: Abdullah bin Amr berkata,

"Sesungguhnya Rasulullatr SAW bukan seorang yang keji dan tidak

suka berbuat keji." Beliau bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku

cintai diantara kalian adalah yang paling baik akhlahrya."

oi iV *i1#i i' *n,7,i 6;sl'itt;Pt sG',

''fri:c"f i'i"aL
3760. Beliau bersabda, "Belajarlah bacaan Al Qur'an dai

empat orang; Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abu Hudza{ah,

Ubay bin Ka'ab, dan Mu'adz bin Jabal." 
,

i

i

i
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3761. Dari Alqamah, dia berkata: Aku masuk ke Syam, lalu
shalat dua rakaat. Aku Berdoa, "Ya Allah, mudahkan untukku teman

duduk yang shalih." Aku pun melihat seorang syaikh (laki-laki tua)

datang. Ketika mendekat aku berkata, "Aku berharap Allah telah

mengabulkan doaku." Dia bertanya, "Darimana asalmu?" Aku
berkata, "Dari penduduk Kufah." Dia berkata, "Apakah tidak ada pada

kalian pengurus sepasang sandal, urusan pribadi, dan alat-alat bersuci?

Apakah tidak ada pada kalian yang dilindungi dari syetan? Apakah

tidak ada pada kalian pemilik rahasia yang tidak seorang pun

mengetahuinya selain dia? Bagaimana Ibnu Mas'ud membaca,

'Wallail'." Aku membaca, "Wallaili idzaa yaghsyaa, wannahaari

idzaa tajallaa, wadzdzakari wal untsaa." Dia berkata, 'Nabi SAW
telah membacakannya kepadaku, dari mulutnya ke mulutku. Mereka

itu senantiasa (bersamaku) hingga hampir-hampir memalingkanku

(dari yang lain)."

*lirr 
--i,fr,*AL 

tiiL 
'ju "i i ,f1t* t

'.iic:Jti,:&Lt & *,yit *U,,rq4rr

l:& d.';S' "di 
#k')'4; ifur lrLt :^a? ire

F iJrs .qrl*L,t ok-'ui ;'rf,Lji ui t5; |fr G." UG

Ust ;* *'/.;.pf , i,; : sl:t,yf i',ti lui';;i

*- ,:rf trrt^:iJr 'r,'r>i,,rii, $; *- Irf $'.iL;L ,LSr,
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3762. Dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata, "Kami bertanya

kepada Hudzaifah tentang seseorang yang dekat ketenangan dan

peramai baiknya dengan Rasulullah SAW, agar kami dapat

mengambil (ilmu) darinya. Dia berkata, 'Aku tidak mengenal

seseorang yang lebih dekat ketenangan dan perangai baiknya dengan

Nabi SAW, daripada Ibnu lJmmu Abd'."

',.-b},,, ,*, q.&\i ;; l;i'cX
, i' :*Li 'tt u; t, t+ &5 4,4 q?t si;-;s ,:J;.

4 z 
^ 

t , a. .ol o $,, , ,c .dl*"q,t';a.*'tf .t' & Ct -+i i,Y'',,yu.*''f I' *U'eilri';:
3763. Dari Al Aswad bin Yazid, dia berkata: Aku mendengar

Abu Musa Al Asy'ari RA berkata, "Aku datang bersama saudaraku

dari Yaman. Kami pun tinggal beberapa waktu dan kami tidak

menganggap melainkan Abdullah bin Mas'ud termasuk laki-laki ahli

bait Nabi SAW, karena kami melihat (seringkali) dia dan ibunya

masuk kepada Nabi SAW."

Keteranean Hadits:

(Bab keutamaan Abdullah bin Mas'ud). Dia adalah Ibnu Mas'ud

bin Ghafil bin Habib bin Syamakh bin Hudzail bin Mudrikah bin Ilyas

bin Mudhar. Bapaknya meninggal pada masa jahiliyah, sedangkan

ibunya sempat masuk Islam dan tergolong sahabat wanita. Oleh

karena itu, terkadang Ibnu Mas'ud dinisbatkan kepada ibunya. Dia

tergolong satrabat yang pertama masuk Islam. Ibnu Hibban

meriwayatkan dari jalurnya bahwa Ibnu Mas'ud adalah orang keenam

diantara enam orang yang telatr memeluk Islam.
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Ibnu Mas'ud turut serta dalam dua kali hijrah. Pada kisah perang

Badar akan disebutkan peran Ibnu Mas'ud di dalamnya. Dia pemah

menjabat sebagai petugas baitul mal diKufah di bawah khilafah Umar
dan Utsman. Di akhir hayatnya, dia kembali ke Madinah dan

meninggal pada masa khilafah Utsman tahun 32 H dalam usia lebih
dari 60 tahun. Dia termasuk salah seorang ulama dari kalangan

sahabat dan ilmunya tersebar karena banyaknya sahabat serta orang-

orang yang berguru kepadanya.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Abdullah bin
Amr yang telah dikutip sebelumnya. Di bagian awalnya ditambahkan

hadits yang telah disebutkan pada pembahasan sifat Nabi SAW.
Seakan-akan sebagian periwayat mendengar kedua hadits ini
sekaligus, maka Imam Bukhari menukilnya seperti itu.

Secara zhahir, apa yang disebutkan dalam hadits tersebut

menunjukkan kebaikan perbuatan Ibnu Ummu Abd.
.. tlJ-:a il i.t U (Daripada lbnu Ummi AbA. Dia adalah Abdullah

bin Mas'ud lbr; diberi kunyah (nama panggilan) Ummu Abd.
Hadits berikutnya adalah hadits Abu Musa yang telah disitir pada bab

"Keutamaan Ammar". Al Hakim dan selainnya meriwayatkan dari

Abu Wa'il dari Hudzaifah, dia berkata, ;li ,a6*1V o:tUl;,it'"J6 3d

yqt ?T-a-\i yt Jt.g/i ,4 f Vi;.r'oi lsun"ggut oronr-orons yans

terpelihara diantara sahabat-sahabat Muhammad SAW telah

mengetahui bahwa Ibnu Ummu Abd adalah orang yang paling dekat

diantara mereka kepada Allah dalam hal wasilah pada hari Kiamat).

Hadits terakhir dalam bab ini adalah hadits Abu Musa, "Aku
datang bersama saudaraku." Keterangan nama saudaranya sudah

dijelaskan pada bab "Keutamaan Abu Bakar Ash-Shiddiq". Hadits ini
menunjukkan bahwa Abdullatr bin Mas'ud senantiasa menyertai Nabi

SAW dan hal itu berkonsekuensi kepada keutamaannya.
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28. Penyebutan Muawiyah RA

i) ,)'; i*t yr:qt *. usd f1i :Jv'-;t$ ,r) it *
irr j; it Jr, * s'ir)'oL:t :Jvn o* i; jU ,*O

Az

*''*

3764. Dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata, "Muawiyah
melakukan shalat witir satu rakaat sesudah Isya' dan di sisinya

terdapat mantan budak Ibnu Abbas. Dia datang kepada Ibnu Abbas,

maka dia berkata, 'Biarkanlah, sesungguhnya dia telah menemani

Rasulullatr SAW'."

ff eu'p",!& iy'8"^<Y j: i'*
.+';t qt i iSv ,at-t, 'ly;ti c

3765. Dari Ibnu Abi Mulaikah, "Dikatakan kepada Ibnu Abbas,

'Apakah ada tanggapanmu tentang amirul mukminin Muawiyah,

sesungguhnya dia tidak melakukan shalat Witir kecuali satu rakaat'.

Dia berkata, 'Sesungguhnya dia seorang fakih (paham agama)'."

'^ tL ?nt uy, "-:d * u(l u.'otr.- '+ iSu ;$r €i t
ic-irti *', y\t * d, ry'"abi-i';A'r*t;lu

.,A, * trit u);,W,F''rrr,;&
3766. Dari Abu At-Talyatr, dia berkata: Aku mendengar

Humran bin Aban meriwayatkan dari Muawiyah RA, dia berkata,

"Sesungguhnya kalian mengerjakan shalat, padahal kami telah

menyertai Nabi SAW tapi tidak pemah melihat beliau
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mengerjakannya, bahkan beliau melarang keduanya", yakni dua rakaat

sesudah Ashar.

Keterangan Hadits:

(Bab penyebutan Muawiyah). Yakni Muawiyah bin Abu Sufyan.

Nama Abu Sufuan adalah Shakh 
-juga 

dipanggil Abu Hanzhalah-
bin Harb bin Umayyah bin Abdu Syams. Muawiyah masuk Islam

sebelum penaklukan kota Makkah. Sedangkan kedua orang tuanya

masuk Islam sesudahnya. Dia sahabat Nabi SAW sekaligus sekertaris

beliau. Dia menjadi pemimpin Damaskus atas penunjukkan Umar,

sepeniggal saudaranya (Yazid bin Abi Sufyan) pada tahun 17 H, dan

terus menjadi pemimpin di sana hingga khilafah Utsman, kemudian

masa peperangan antara dia dengan Ali dan Al Hasan. Selanjutnya,

orang-orang bersatu di bawah kepemimpinannya pada tahun 41 H
sampai dia meninggal pada tahun 60 H. Dengan demikian, masa

kepemimpinannya lebih dari 40 tahun secara berturut-turut.

Hadits pertama pada bab ini dinukil Imam Bukhari dari Al
Hasan bin Bisyr, dari Al Mu'afa, dari Utsman bin Al Aswad, dari Ibnu
Abi Mulaikah. Al Mu'afa adalah Ibnu lmran Al Azdi Al Mushili,
yang dipanggil Abu Mas'ud. Dia tergolong periwayat yang terpercaya

dan terkemuka. Dia sempat bertemu sebagian tabi'in dan berguru

kepada SuSan Ats-Tsauri. Dia diberi gelar "mutiara para ulama".
Imam Ats-Tsauri sangat menghormatinya. Dia meninggal pada tahun

186 H. Riwayatnya tidak ada dalam Shahih Bukhari selain di tempat

ini dan satu tempat lagi pada pembahasan tentang memohon hujan
(istisqa').

Dikalangan para periwayat terdapat pula seseorang yang

bernama Al Mu'afa bin Sulaiman. Tingkatannya lebih rendah

dibanding Al Mu'afa dalam sanad hadits pada bab ini. Untuk itu,
tidak benar mereka yang membalikkannya sebagaimana yang tampak

dari perkataan Ibnu At-Tin. Al Mu'afa bin Sulaiman meninggal tahun

234 H. Riwayat Al Mu'afa bin Sulaiman hanya dikutip Imam An-

-r., 
-.,;
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Nasa'i. Sedangkan riwayat Al Mu'afa bin Imran, disamping dikutip

lmam Bukhari juga dinukil Abu Daud dan An-Nasa'i.

4* i) J'rj i:rb.') (Di sisinya mantan budak lbnu Abbas).

Mantan budak yang dimaksud adalah Kuraib. Keterangan ini

diriwayatkan Muhammad bin Nashr Al Marwazi dalam kitabnya l/
Witr, dadr Ibnu Uyainah, dari Ubaidillatr bin Abi Yazid, dari Kuraib.

Kemudian dia juga meriwayatkan dari Ali bin Abdullah bin Abbas,

dia berkata, [ 'jri5./,1 
i,!i 'oFs ,'f'rrVi Ui? 6-ib y ,Sri t -

*1'S ,e.(Aku bermalam bersama bapakku pada Muawiyah, maka

aht melihat dia shalat Witir satu rakaat. Aku pun menceritakan hal itu

kepada bapaft)at. Mafta dia berkata, 'Wahai anakla4 dia lebih tahu'.).

'^i5 ;JJ) (Dia berkata, "Biarkanlah dia"). Dalam kalimat ini

terdapat bagian yang dihapus dan telah ditunjukkan oleh redaksi

kalimat. Adapun seharusnya adalah; Dia datang kepada Ibnu Abbas

dan menceritakan hal itu kepadanya. Maka Ibnu Abbas berkata,

"Biarkanlah dia." Makna, "Biarkanlah dia", yakni tinggalkan untuk

memperbincangkannya dan mengingkarinya.

Adapun maksud perkataan Ibnu Abbas, "Sesungguhnya dia

benar" adalah dia tidak mengerjakan sesuatu melainkan memiliki

landasan. Kesimpulan ini didukung oleh perkataannya pada riwayat

yang lain, "cj5'rflti |qb|(Dia benar, sesungguhnya dia seorang yang

memahami agama). Dalam hal ini kita tidak perlu memperhatikan

penadpat Ibnu At-Tin bahwa shalat witir satu rakaat tidak pernah

dikatakan oleh seorang ulama. Sebab yang dinafikan olehnya hanya

pendapat mayoritas. Padahal telah dinukil dalam sejumlah hadits dari

jalur shahih mengenai hal itu. Namun, patut diakui bahwa yang lebih

utama adalah didatrului oleh rakaat genap, minimal dua rakaat. Hanya

saja ada perbedaan tentang mana yang lebih utama, apakah witir satu

rakat disambung dengan dua rakaat, ataukah dikerjakan secara

terpisah? Para ulama Kufah mensyaratkan agar disambung. Menurut
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mereka, witir satu rakaat tidak memadai. Masalah cukup masyhur dan

tidak perlu dibahas lebih jauh.

Kemudian Imam Bukhari mengutip hadits Muawiyah tentang
larangan shalat sesudah Ashar. Hubungannya dengan judul bab

terdapat pada kalimat, "Sungguh kami telah menyertai Nabi SAW."
Adapun masalah shalat sesudatr shalat Ashar sudah dijelaskan pada
pembahasan tentang Shalat.

Catatan:

Imam Bul*rari memberi judul bab ini, "Penyebutan Muawiyah
RA." Dia tidak mengatakan 'keutamaan' atau 'kedudukan'. Sebab

keutamaan tidak dapat disimpulkan dari hadits-hadits yang dia
sebutkan. Mengenai kesaksian Ibnu Abbas terhadap Muawiyah
sebagai seorang fakih (faham masalah agama) dan tergolong sahabat
hanya mengindikasikan keutamaan yang dimiliki mayoritas sahabat.

Sementara itu, Ibnu Abi Ashim menulis satu kitab tersendiri
tentang keutamaan-keutamaan Muawiyatr. Demikian juga Abu Umar
(budak Tsa'lab) dan Abu Bakar An-Naqqasy.

Ibnu Al Jauzi, dalam kitabnya Al Maudhu'at menyebutkan
beberapa hadits tentang keutamaan Muawiyah. Kemudian dia
mengutip dari Ishaq bin Rahawaih bahwa dia berkata, "Tidak ada

satupun hadits shahih yang menerangkan tentang keutamaan
Muawiyah." Inilah yang menyebabkan Imam Bukhari tidak
menggunakan kata 'keutamaan' atau 'kedudukan'. Dia berpedoman
kepada gurunya dalam masalah ini. Namun, karena kejeliannya dalam
memahami hadits, maka dia berhasil mengemukakan beberapa hadits,
yang dapat dijadikan landasan untuk menolak tuduhan kelompok
Rafidhah. Kisah An-Nasa'i mengenai hal itu cukup masyhur. Seakan-

akan dia juga berpedoman dengan perkataan gurunya (Ishaq bin
Rahawaih). Begitu pula kisatr Al Hakim.

Ibnu Al Jauzi juga menukil dari Jalur Abdullah bin Ahmad bin
Hambal, "Aku bertanya kepada bapakku, 'Apa yang engkau katakan
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tentang Ali dan Muawiyah?' dia menundukkan kepalanya, lalu

berkata, 'Ketahuilah, Ali memiliki musuh sangat banyak, maka para

musuhnya mencari-cari cacatnya namun mereka tidak

menemukannya, maka mereka pun memihak kepada seseorang yang

memeranginya dan mengagungkannya sebagai upaya makar kepada

Ali'.- Dia mengisyaratkan kepada riwayat-riwayat yang mereka buat

tentang keutamaan Muawiyah yang tidak memiliki sumber.

Banyak hadits yang dinukil tentang keutamaan Muawiyah'

Namun, dari hadits-hadits itu tidak ada yang shahih jika dilihat dari

sanad-nya. Demikian yang dikatakan Ishaq bin Rahawaih, An-Nasa'i,

dan selain keduanya.

29. Keutamaan Fathimah Alaihassalam

&ir ;if i, i:'3,'^.r;tl

Nabi SAW bersabda, "Fathimah adalah penghulu wanita-wanita

penghuni Surga."

ir'J." , ri tQ;-ht *y, a;p I i4t * ^<$ €j it *
*;t t#i';" e b +" |lG *i * ?" it,

3767 . Dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Al Miswar bin Makhramah

RA, batrwa Rasulullah SAW bersabda, "Fathimah bagian dariku

(baca; darah daginglal, barangsiapa membuatnya marah berarti dia

membuatht marah."

Keteranean Hadits:

(Bab keutamaan Fathimah alaihassalan). Yakni Fathimah binti

Rasulillah. Ibunya adalah Khadijah AS. Fathimah dilatrirkan pada
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masa Islam. Namun, sebagian sumber mengatakan, sebelum masa
kenabian. Dia dinikahi Ali RA setelah pemng Badar pada tahun ke-2
H. Fathimatr melahirkan beberapa anak dari hasil pernikahannya
dengan Ali. Dia meninggal pada tatrun I I H, 6 bulan setelah Nabi
SAW wafat. Keterangan ini tercantum dalam kitab lsi-shahih dan
hadits Aisyah, tapi sebagian mengatakan batrwa dia hidup 8 bulan
sesudah Nabi SAW wafat. Bahkan ada juga yang mengatakan, 3
bulan, dua bulan, atau I bulan.

Saat meninggal, dia berusia 24 tatrun. Namun, ada juga yang
mengatakan selain ifu. Menurut sebagian sumber, usianya adalah 2l
tahun, 25 tahun, 29 tahun, balrkan ada yang mengatakan 30 tatrun.
Sebagian keutamaan Fathimah akan dikutip ketika menjelaskan
tentang ibunya pada awal pembahasan Siratr Nabawiyah.

Dalil yang menunjukkan keutamaan Fathimah dibanding wanita-
wanita pada masanya dan masa sesudatrnya adalatr sabda beliau sAw,
f-; ll *iJ' :*.i:t- $y lSesungguhnya dia adatah penghutu

wanita-wanita seluruh alam, kecuali Maryam). Dia juga mendapat
musibah lebih besar karena Nabi sAW dibanding saudara-saudaranya.

Sebab mereka semua meninggal pada masa hidup Nabi SAW.
Sementara itu, Nabi SAW meninggal pada saat dia masih hidup.

Pada mulanya saya mengatakan bahwa hal ini berdasarkan
analisa terhadap nash. Namun, akhimya saya temukan pemyataan

tekstual sebagai berikut; Abu Ja'far Ath-Thabari berkata dalam tafsir
surah Aali Imraan --dalam kitab Tafsir Al Kabir- dari jalur
Fathimah binti Al Husain bin Ali, bahwa neneknya (Fathimah)

berkata, 'j ,:*l i.E6 *tb * st:t tti- Pt y il' ,J:, lu i?, ps
irt S', 

-,r'*,ifr tire'rn 'iiii ali C r:"to i:u ,lcii-:zi ggtl

d.u;:,, 'i-iii ctr:,i;ili,r{';trrr-jyil' & (suatu hari

Rasulullah SAW masuk dan alat berada di sisi Aisyah. Beliau berbisik
kepadaku maka aht pun menangis. Kemudian beliau berbisik
lrepadalcu dan alu tertawa. Aisyah bertanya kepadaku mengenai hal
itu, tetapi aku katakan, 'Sungguh engkau telah mengetahui, apaknh
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aku'akan mengabarkan kepadamu rahasia Rasulullah SAW?' Aisyah

pun membiarkanku. Ketika Rasulullah wafat dia kembali bertanya

kepadaku. Maka aku katakan, 'Beliau berbisik kepadalu.'. ). Lalu

disebutkan hadits tentang Jibril yang datang dua kali kepada Nabi

SAW untuk membacakan Al Qur'an kepadanya, dan sabda beliau

sAw, Lj e,nld' :u.Cii;ri:1} t t,: di' sDb C *,J'+i
rl F' *l :u.i* ':i ,J$ ,'c.i,1$ ,fk W aiTr o\i d.'itr )'t ,,r\:)

t-Se-bi {} (Aku kira aku aknn meninggal pada tahun ini'. Dan tak

ada seorang pun di antara wanita di seluruh alam yang mendapat

musibah seperti yang aku dapatkan. Janganlah engkau berada di

bawah salah seorang mereka dalam hal kesabaran. Maka aku

menangis. Kemudian beliau bersabda, 'Engkau penghulu wanita'

wanita penghuni surga kecuali Maryam'. Maka aku tertawa."). Saya

(Ibnu Hajar) katakan bahwa substansi hadits ini ada dalam kitab lsft-
Shahih, tanpa tambahan di atas.

^-bir Fl :u.;:tb teti |*t y io' ,r,; Ut|Sst (Nabi sAW

bersabda, "Fathimah adalah penghulu wanita-wanita penghuni

surga"). lni adalah bagian hadits yang telah dikutip Imam Bukhari

dengan sanad yang maushul pada pembahasan tentang tanda-tanda

kenabian. Dalam riwayat Al Hakim dari hadits Hudzaifah melalui

sanad yarrg jayyid disebutkan, 'ot i:uS:W P) :, n' ob Ct Gi

F ,yt :L,.i,l?, t*A 6Aan satu malaikat datang kepada Nabi SAI(

dan berkata, 'sesungguhnya Fathimah adalah penghulu wanita-

wanita penghuni surga'.). Pada bagian akhir pembahasan tentang

cerita para nabi telatr dikemukakan keterangan yang menyebutkan

bahwa Maryam dan selainnya bersekutu dengan Fathimah dalam hal

ini.

i')t 
-o. ii*jl *';Stl ,fri it if (Dari lbnu Abi Mutaitwh, dari

Al Miswar'bin Makhmmah). Demikian diriwayatkan Amr bin Dinar

dari Ibnu Abi Mulaikah. Lalu diikuti Al-Laits dan Ibnu Lahi'ah serta

selain keduanya. Sementara Ayyub meriwayatkan dari Ibnu Abi
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Mulaikah, dia berkata, "Dari Abdullah bin Az-Ztrbair." Jalur ini
dikutip At-Tirmidzi dan menganggapnya shahih. Dia berkata,
"Kemungkinan Ibnu Abi Mulaikah telah mendengar dari Al Miswar
dan Abdullah sekaligus." Namun, Ad-Daruquthni lebih
mengunggulkan jalur Al Miswar. Tidak diragukan lagi bahwa
pendapat ini lebih kuat. Sebab Al Miswar menyebutkan dalam hadits
ini kisah panjang yang telah dikutip pada bab "Orang-orang yang

Memiliki Hubungan Dengan Nabi SAW Dari Jalur Pernikahan".
Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan lbnu Az-Zubair hanya

mendengar redaksi yang terdapat di tempat ini. Atau dia
mendengarnya dari Al Miswar, lalu meriwayatkan secara mursal
(yakni tanpa menyebut Al Miswar).

g*Li q?bi'ap lAorongsiapa membuatnya marah berarti dia

membuatku marah). Kalimat ini dijadikan dalil oleh As-Suhaili bahwa
siapa yang mencaci Fathimah maka dia telah kafir. Sebab Fathimah
akan marah kepada siapa yang mencacinya. Sementara Rasulullah
telah menyamakan kemarahan Fathimah dengan kemarahan beliau.
Padahal orang yang membuat beliau marah berarti telah kafir. Namun,
pendapat ini perlu ditinjau kembali.

Sisa pembahasan yang berkaitan dengan keutamaan Fathimah
akan dijelaskan ketika menyebutkan biografi ibunya (Khadijah).

30. Keutamaan Aisyah RA

hr S* :, J;:,ioUtt ti,; h' qr z*1a'o\* eri e
iyLr, *; U,iiy-l $i ,.hb 6^'J'.;6 tt';- *i *
*') y\t 

"r* it 
J;, *j ,srf 'l 6 ,s-t'ns;i yt *,r:,

3768.Abu Salamah berkata, sesungguhnya Aisyah R.A berkuta,
"Pada suatu hari, Rasulullatr SAW bersabda, 'lYahai Aisyah, ini Jibril
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memberi salam kepadamu'. Aku berkata, 'Atasnya salam dan rahmat

Allah serta keberkahan-Nya. Engkau melihat apa yang tidak aku

lihat'." Maksudnya, Rasulullah SAW'

+; h' *r- ^l' J;'ri6 'i6.b hr ,tt'qfr\i ;; €ri'*
'or4 4;;it,rir i'& lt'f )e')',1',.F, *3
;r ', ,P *;tr J*:L3' ob'e1G'[ai |o'*'li?vt a;r,

.l,iiJ'

3769. Dari Abu Musa Al Asy'ari RA, dia berkata, "Rasulullah

sAw bersabda, 'Banyak taki-laki yang sempurna, dan tidak banyak

kaum wanita yang sempurna, kecuali Maryam binti Imran dan Asiyah

(istri Fir'aun). Keutamaan Aisyah atas kaum wanita adalah seperti

kelebihan tsarid atas seluruh makanan."

3770. Dari Abdullah bin Abdurrahman, sesungguhnya dia

mendengar Anas bin Malik RA berkata, "Aku mendengar Rasulullah

SAW bersabda, 'Keutamaan Aisyah atas kaum wanita sama seperti

kelebihan tsarid atas semua makanan'."

?i u- ,Jui c6 ;lie; ,l3&t 1^*:?L1 yIr6tf
u|'J*. b:j ,P JtJl3 ,;,;r'3ltejyiit,*it Jr.,,*
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3771. Dari Al Qasim bin Muhammad, "Aisyah RA menderita
sakit. Ibnu Abbas datang dan berkata, 'Wahai Ummul Mukminirt
engkau menuju kepada pendahulu yang benar, kepada Rasulullah
SAW dan kepada Abu bakar'."

,;\ ;-3:l[ Lb|tf 4i A,,N f! t:i'+. #t *
63.:r €.e,\:) 6'{.\ jt,le)r:";; ,t^; ,i:}U.nr<:,

.sr3; \i i ;,3 fU' rtt'F, ; 

".\t 
)

3772. Dari Al Hakam, aku mendengar Abu Wa'il berkata,
"Ketika Ali mengutus Ammar dan Al Hasan ke Kufah untuk
memerintahkan mereka keluar berperang. Ammar berkhutbah seraya

berkata, 'sesungguhnya aku mengetatrui dia adalah istrinya di dunia
dan akhirat. Akan tetapi Allah menguji kamu; apakah kamu
mengikutinya atau dia'."

i;f q-ir;itqfrW?nr qr-A$G * y.i * etu e
:r;.>i iLE *, yh, ,)*':i,t li;'Jr.i ;&'it\
\t* o;tr;i5.,,+) *r:rt*i,i.s!st €;if,;,* e.
:n:a- ;'"riiri .#t'^.,i U? yyU: fr<3 rq y
uF't*iu' .1; 

,"ti ,j';i *i;; u; dj*?,r )?
.as; +';*t*J,j..,pi

3773. Dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyatr RA, bahwa dia
meminjam kalung dari Asma' dan kalung itu hilang. Rasulullah SAW
mengutus beberapa satrabatnya untuk mencarinya. Kemudian waktu
shalat telah tiba, dan mereka pun shalat tanpa wudhu. Ketika datang
kepada Nabi SAW, mereka mengadukan hal itu kepada beliau. Maka

FATIII'L BAARI _ 7O7



turunlah ayat tayammum. Usaid bin Hudhair berkata, "Semoga Allah

membalasmu dengan kebaikan, demi Allah, tidaklah engkau ditimpa

sesuatu, melainkan Allah menjadikan jalan keluar untukmu dari

sesuatu itu, dan keberkahan bagi kaum muslimin."

4-b; €os 6 *'tf h' e lt'J;rLl yj * f\ *
U$ :^2G ,; & b',ll; uf ;i :J*': !9. e":* ;;

.: *, , n'* uk (ii 
'akGv v.-

3774. Dari Hisyam, dari bapaknya, "sesungguhnya Rasulullah

SAW ketika menderita sakit, beliau berkeliling kepada istri-istrinya

dan bertanya, 'Dimana aku besok?' karena beliau ingin ke rumah

Aisyah. Aisyatr berkata, 'Ketika tiba hari giliranku maka beliau pun

tenang'."

UG -^k.G ?'; it-t+rr'):;s- ;lt ;:k ,'lC yj * f? *
ut-ht ,\y0'*?i t ,:p'^1.-?i J\qt'*'-Lu :'o-:;.G

t' ', z r)qp c-a;3v ,qi k 'r;Jt *j ri;, a^*A;'; glt*l"t';S-
ok G* qtsl#'oi;rir')V';ti *i * i' ,J- ar'Jy'

:q3 yil' *r; "';).*?f oi:uTi,Uu .)ttt1 ,*'tf

3775. Dari Hisyam, dari bapaknya, dia berkata; Orang-orang

memilih memberikan hadiatr-hadiah mereka pada saat giliran Aisyah.

Aisya?r berkata, "sahabat-sahabatku berkumpul kepada Ummu
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Salamah dan berkata, 'Wahai Ummu Salamah, demi Allah, sungguh

orang-orang memilih memberikan hadiatr-hadiah mereka pada hari
giliran Aisyah. Sementara kita menginginkan kebaikan sebagaimana

diinginkan Aisyah. Suruhlah Rasulullah agar memerintahkan orang-

orang memberikan hadiah kepada beliau dimana saja beliau berada,

atau di mana saja beliau berkeliling'." Aisyah berkata, "IJmmu

Salamatr menceritakan hal itu kepada Nabi SAW." LJmmu Salamah

berkata, "Beliau berpaling dariku. Ketika beliau kembali kepadaku

dan aku menceritakan hal itu kepada beliau, maka beliau pun

berpaling dariku. Pada kali ketiga aku menceritakan hal itu kepda

beliau. Beliau bersabda, 'Wahai Ummu Salamah, jangan engkau

ganggt alat tentang Aisyah, Sungguh demi Allah, wahyu tidak pernah

turun kepadalru saat berada di selimut wanita diantara kalian selain

dia'."

@:
(Bab keutamaan Aisyah Rl). Dia adalatr Ash-Shiddiqatr putri

Ash-Shiddiq. Ibunya adalatr Ummu Ruman dan telah disebutkan pada

pembahasan tentang bukti-bukti kenabian. Aisyatr dilahirkan pada

masa Islam, 8 tahun sebelum H, atau sekitar itu. Saat Nabi SAW wafat

usianya sekitar 18 tahun. Dia banyak menghafal hadits dari Nabi
SAW. Dia hidup sekitar 50 tahun sepeninggal Nabi SAW. Orang-

orang pun banyak menukil hadits darinya dan menerima hukum-

hukum serta adab. Hingga dikatakan bahwa seperempat hukum-

hukum syar'i dinukil dari Aisyatr RA.

Aisyatr wafat pada masa pemerintatran Muawiyah, tahun 58 H.

Sebagian mengatakan sesudah itu. Dia tidak melahirkan satupun anak

dari Nabi SAW menurut pandangan yang benar. Dia memohon kepada

Rasulullah untuk diberi nama panggilan, maka beliau bersabda,

'Pakailah nama putra saudara perempuanmu'. Maka dia pun

menggunakan nama panggilan, Ummu Abdullah.
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Ibnu Hibban meriwayatkan dalam |,ttab Shahihnya dari hadits

Aisyah RA, bahwa Rasulullah memberikan nama panggilan tersebut

kepada Aisyah, ketika dihadirkan kepada beliau SAW anak Zubair

untuk di-tahnik (diberi makan buah kurma yang dihaluskan untuk

merangsang nafsu menyusu kepada ibunya). Saat itulah beliau SAW

bersabda, Qr'GJi.liiilo 'Ud ar r+ ?i l0 f if ia gnn adatah

Abdullah, dan engknu Ummu Abdullah'. Aisyah berkata, "Aku pun

s enantiasa menggunaknn nama panggilan t ers ebut).

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan 8 hadits, yaitu:

Pertama, hadits Aisyah RA tentang salam dari Jibril kepadanya.

Fiit h'& l' 
'Jy:)\i.eiir u 6i (Engkau metihat apa

yang alru tidak lihat. Maksudnya, Rasulullah SAn. Ini adalah

perkataan Aisyatr RA. Sebagian ulama menyimpulkan dari hadits ini
tentang keutamaan Khadijatr atas Aisyah. Karena yang disebutkan

berkenaan dengan hak Khadijah, adalah Nabi SAW bersabd4 l-f bl

{trt i>r-:1, g-t-fr (Sesungguhnya Jibril mengucapkan salam

lrep,adamu dari Tuhanmu). Sementara dalam riwayat di atas

disebutkan bahwa salam itu berasal dari Jibril sendiri. Masalah ini
akan dijelaskan pada bab "Keutamaan Khadijah".

Kedua, hadits Abu Musa, "Banyak knum laki-laki yang

sempurna. " Masalah ini sudah dijelaskan pada kisah Musa AS ketika

menjelaskan hadits ini yang berkaitan dengan Asiyah (istri Fir'aun).

Kesimpulannya, kalimat'keutamaan Aisyah...' tidak berkonsekuensi

adanya keutamaan secara mutlak. Bahkan Ibnu Hibban mensinyalir

bahwa keutamaan Aisyah yang disebutkan dalam hadits tersebut dan

hadits-hadits serupa, khusus dalam lingkup istri-istri Nabi SAW,

sehingga tidak terrnasuk di dalamnya, seperti Fathimah AS.

Pandangan ini dikemukakan untuk memadukan antara hadits di atas

dengan hadits, *rli r*-1. F' fi :A,,t 3i (Wanita penghuni surga

yang paling utama adalah Khadijah dan Fathimaft)). Riwayat ini juga

dikutip Al Hakim dengan lfiazh yang sama dari Ibnu Abbas. Pada bab
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"Keutamaan Khadijah", akan disebutkan hadits Ali RA, dari Nabi
SAW, ztirt W.LI,'P (Sebaik-baikwanita surga adalah Khadijah).

Ketiga, hadits Anas, "Keutamaan Aisyah atas wanita seperti
kelebihan tsarid. " Ia adalah bagian hadits sebelumnya. Seakan-akan
Imam Bukhari membuat judul bab dengan mengutip hadits ini.

Keempat, hadits Ibnu Abbas tentang keadaan Aisyah yang sakit.

t3-rr *,Jc of gesungguhnya Aisyah sakit). yakni kondisinya

semakin melemah.
: "....'yF * *rii (Engkau menuju kepada pendahulu). Katafarath

artinya yang terdahulu dari segala sesuatu. Ibnu At-Tin berkata, "Hal
ini menunjukkan bahwa Aisyah dipastikan masuk surga. Sebab
perkara seperti ini tidak boleh dikatakan, kecuali berdasarkan nash."
Hadits ini akan dijelaskan pada tafsir surah An-Nuur.

Kelima, hadits Ammar, "sesungguhnya aku mengetahui Aisyah
adalah istrinya (Nabi sAw) di dunia dan akhirat." Dalam riwayat
Ibnu Hibban dari Sa'id bin Katsir dari bapaknya disebutkan, 

!*O ti:.r-

:-7t: (lirr d ,f\ n:fiil ,pj 6i :t1r Jtt'{-,1}r n' ;igt'oi
(Aisyah menceritakan kepada kami, bahwasanya Nabi sAW bersabda
kepadanya, 'Apakah engkau tidak ridha menjadi istriku di dunia dan
akhirat? ). Barangkali Ammar pernah mendengar hadits ini dari Nabi
SAW.

Kemudian perkataan Ammar dalam hadits ini, ..Apakah kalian
mengikutinya atau dia", menurut sebagian ulama bahwa maksud kata
ganti 'nya' pada kata "mengikutinya" adalah Ali RA, karena Ammar
adalah salah seorang pendukungnya. Namun secara zhahir,
maksudnya adalah Allah, dan maksud mengikuti Allah di sini adalah
mengikuti hukum-Nya dalam menaati Imam (pemimpin) dan tidak
melakukanpemberontakan. Barangkali Ammar hendak mengisyarat

kan firman Allah surah Al Ahzaab [33] ayat T,']1r:rJ. ]10]11Oan
hendaklah kamu tetap di rumahmu). Sebab ini adalah perintah dalam
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arti yang sebenarnya untuk para istri Nabi SAW. Oleh karena itu,

Ummu Salamah berkata, "Aku tidak akan digerakkan punggung unta

(pergr) hingga bertemu Nabi SAW."

Adapun legitimasi bagi Aisyah, bahwa dia RA melakukan

penakwilan, sebagaimana halnya Thalhah dan Az-Zubair. Mereka

bertujuan mewujudkan perdamaian di antara manusia dan

menegakkan qishash bagi para pembunuh Utsman RA. Sementara

pendapat Ali adalah mengedepankan persatuan dalam ketaatan, dan

hendaknya tuntutan melakukan qishash dari para wali korban terhadap

mereka yang terbukti melakukan pembunuhan, harus sesuai syarat-

syarat yang telah ditetapkan.

Keenam, hadits Aisyah tentang kisatr kalung yang hilang,

sebagaimana yang telatr dijelaskan pada awal pembahasan tentang

tayammum. Ibnu At-Tin berkata, "Redaksi ini tidak akurat, yakni
'mereka datang membawa kalung'. Adapun yang akurat adalatr

perkataan Aisyah, 'Kami membangkitkan unta dan mendapati kalung
di bawahnya'."

Ketujuh, hadits Hisyam dari bapaknya, "Sesungguhnya

Rasulullah SAW ketika menderita sakit, beliau berkeliling
(bergilir)...". Hadits irrj mursal. Namun, pada akhir hadits diketahui

batrwa sanad-nya maushul dari Aisyah RA, karena disebutkan; Aisyah

berkata, "Ketika tiba hariku maka beliau tenang."

Hadits ini akan disebutkan kembali pada kisah wafatnya Nabi

SAW melalui jalur lain. Semua redaksinya berasal langsung dari

Aisyah.

Al Karmani berkata, "Ucapan Aisyah, 'Beliau tenang', yakni

meninggal dunia, atau tidak lagi mengucapkan perkataan tersebut."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa kemungkinan yang kedua (beliau

tidak lagi mengucapkan perkataan itu) adalah yang benar. Sedangkan

kemungkinan pertama (meninggal) jelas salah.
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Ibnu ArTin berkata, "Keterangan dalam riwayat lain, ij "ytffit,
'e-X,O yg-ti lUereta fpara istri NabiJ mengizinkan beliau untuk

tinggal di tempot Aisyah), secara zhahir menyelisihi hadits di atas.

Namun, ada kemungkinan digabungkan bahwa mereka memberi izin
setelah Nabi SAW sampai kepada giliran Aisyah. Maksudnya, izin
tersebut berkaitan erat dengan apa yang ada datang." Saya (Ibnu

Hajar) mengatakan batrwa cara penggabungan ini cukup bagus.

Kedelapan, hadits Aisyatr tentang perbuatan orang-orang yang

memilih memberikan hadiatr mereka kepada Nabi pada saat giliran
Aisyah RA. Di dalamnya disebutkan, "Demi Allah, wahyu tidak

pernah turun kepadalu saat berada di selimut wanita di antara kamu

selain dia (Aisyah)." Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan

tentang hibah.

Kebanyakan periwayat menukil hadits ini dari Abdullah bin
Abdul Wahhab. Sementara dalam riwayat Al Qabisi dan Abdus

dinukil dari Ubaidillah bin Abdul Watrhab. Namun, yang benar adalah

Abdullah, bukan Ubaidillah.

Kalimat, ?,it',r, J:i 6 y,t'iy ;qb i $f :r'r;1, ii u- isui

U?',8{;t gAl,eSii (Belaiu bersabda, 'Wahai {Jmmu Satamah,

jangan engkau ganggu alat tentang Aisyah. Sungguh demi Allah,

wahyu tidak pernah turun kepadaht saat berada di selimut wanita di
antara kalian selain dia'.). Dalam pembahasan tentang hibah

disebutkan, .irt Jt qi ,'*iii ,blo :rltfyr * esli g.y't ?'i, oy

SW ln"tfou bersabda, 'sesungguhnya wahyu tidak datang kepadaht,

saat aku berada di knin wanita selain Aisyah'- Aku berkata, 'Aku

bertaubat kepada Allah ta'ala'.).

Dalam hadits ini terdapat keutamaan yang sangat besar bagi

Aisyah sampai dijadikan dalil keutamaan Aisyah atas Khadijah.

Namun, hal itu tidak menjadi keharusan karena dua hal:
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Pertama, kemungkinan Nabi sAw tidak memasukkan Khadijah

dalam pembicaraan ini. Bahkan maksud sabdanya, 'di antara kalian',

adalah lawan bicaranya, yaifu Ummu Salamah dan mereka yang

mengutusnya, atau maksudnya para istri beliau SAW yang ada saat

itu.

Kedua, kalaupun dikatakan Khadijah termasuk dalam

pembicaraan, maka adanya suatu keutamaan tidak berkonsekuensi

adanya keutamaan secara mutlak. Sama halnya dengan hadits, "orang

yang paling pandai membaca Al Qur'an di antara lalian adalah

(Jbay, dan yang paling mahir tentang hukum waris adalah Zaid", darr

hadits-hadits senrpa.

Di antara hal yang patut dipertanyakan adalah hikmah sehingga

Aisyah diberi kekhususan s€,perti ini. Menurut sebagian ulama, hal itu

disebabkan kedudukan bapaknya (Abu Bakar) yang tidak berpisah

dari Nabi SAW pada sebagian besar keadaannya. Maka, dia

mengemukakan rahasianya kepada putrinya, disamping kecintaan

beliau SAW yang lebih besar terhadap Aisyatr. Sebagian lagi berkata

batrwa Aisyatr sangat perhatian dengan kebersihan pakaiannya yang

digunakan tidur bersama Nabi SAW. Masalatr ini akan dibatras lebih

lanjut padabiografi Khadijah RA.

As-Subki berkata, "Adapun yang menjadi keyakinan kami

bahwa Fathimah lebih utama, kemudian Khadijah, setelah itu Aisyah.

Perbedaan dalam hal ini cukup masyhur. Akan tetapi yang benar lebih

patut diikuti." Sementara Ibnu Taimiyah berkata, "sisi keutamaan

antara Khadijah dan Aisyah tidak jauh berbeda." Seakan-akan dia

memilih diam dalam hal ini. Adapun Ibnu Qayyim berkata, "Jika yang

dimaksud keutamaan di sini adalah banyaknya pahala di sisi Allah,

maka itu hanya diketahui oleh-Nya. Sebab amalan hati lebih utama

daripada amalan anggota badan. Namun, jika yang dimaksud adalah

banyaknya ilmu, maka tentu saja Aisyah yang lebih utama. Sedangkan

bila yang dimaksud adalatr kemuliaan, maka orang paling patut adalah

Fathimah AS. Apabila yang dimaksud adalah kemuliaan sebagai
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sayyidah (penghulu) maka telah ada nash yang menetapkmnya urnrk
Fathimah saja."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Fathimah memiliki kelebihm
dibanding saudara-saudaranya, dimana mereka meninggal pada masa

hidup Nabi SAW, seperti terdahulu. Adapun kelebihan Aisyah dari
segi ilmu, maka dalam diri Khadijah terdapat sisi lain yang
menyamainya, yaitu sebagai orang pertama menyambut Islam,
berdakwah kepada Islam, membantu mengokohkan Islam dengan
jiwa, harta, dan pengorbanan yang sempurna. Maka baginya sama

seperti pahala siapa yang datang sesudahnya, dan tidak ada yang

mampu menentukan kadarnya selain Allah.

Sebagian sumber mengatakan, "Para ulama sepakat bahwa
Fathimah lebih utama. Kemudian terjadi perbedaan tentang siapa yang

lebih utama antara Khadijah dan Aisyah."

Catatan:

Ar-Raf i menyebutkan batrwa istri-istri Nabi SAW lebih utama
daripada wanita-wanita umat ini. Jika Fathimatr dikecualikan karena
dia adalah darah dagrng beliau SAW, maka saudara-saudaranya

bersekutu dengannya dalam hal itu.

Ath-Thatrawi dan Al Hakim meriwayatkan dengan sanad yang
jayyid dari Aisyah, bahwa Nabi SAW bersabda tentang Zainab (p.:d
beliau SA!V) ketika diganggu saat keluar dari Makkah, ,€V5.,Fi e
,t''+i loio adalah anak perempuanku yang paling utama, dia

mendapatkan cobaan karena aht). Kemudian dalam hadits tentang
pinangan Utsman terhadap Hafshah terdapat tambahan dalam Musnad

Abu Ya'la, ,sr..,-nb q? e Uinibb qt?itbLt;t (utsman

menikahi yang lebih baik dari Hafshah, dan Hafshah dinikahi oleh
yang lebih baik dari Utsman [Nabi SAhA).

Ibnu At-Tin berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan
bahwa seorang suami tidak harus menyamakan nafkah di antara para
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istrinya. Bahkan dia boleh melebihkan siapa yang dikehendakinya.

Atau memberikan kepada salah satunya apa yang patut diberikan

kepadanya."

Dia juga berkata, "Namun, ada juga kemungkinan tidak ada dalil
yang menunjukkan demikian. Karena bisa saja hal itu merupakan

kekhususan Nabi SAW. Sebagaimana dikatakan bahwa membagi

giliran secara rata tidak menjadi kewajiban beliau. Bahkan beliau

melakukannya secara suka rela.
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